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ЧОТИРИ ПЕНСИЛЬВЕНЇЙСЬКІ 
ОКРУГИ ВІДЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЇ 

ВИДАНЬ УНС 
ЛігаПтон, Па. — По-

передньої неділі, 11-го чер-
вня, чотири пененльвеній" 
ські союзові округи; Філя-
дельфія, ШамокЦ. ;Аллен-
ставн і Вілкс Бер13здійсни-
ли вже раніше заплянова-
ний задум і багатолюдною 
зустріччю та різноманіт-
ною товариською і мнсте-
цькою програмою відзна-
чили ювілейні дати nepio– 
дичннх публікацій У НСою-
зу: 85-ліття щоденника 
„Свобода", 45-ліття ан-
гломовного ,, У краї не ь к о го 
Тижневика" та 25-ліття не-
зрівняного і непереверше-
ного жадною іншою етніч-
ною групою в Америці 
дитячого місячника „Ве-
селка". 

Для відзначення цих 
ювілейних дат ці чотири 
Округи, шо їх очолюють 
відомі союзові і громадські 
активісти: переобрана те-
пер знову на головну радну 
пані Анна Гарас (Аллен-
тавн), Петро Тарнавський 
(Філядельфія), Тимко Бут-
рей (Шамокін) і мгр Роман 
Дяків (Вілкс Бері) уже під 
кінець минулого року СТВО-
рили окремий спільний Ко-
мітет з пані Анною Гарас, 
як головою, у проводі та 
спільно приготовили цю 
прикладну імпрезу, хоча ця 
підготова відбувалася саме 
в конвенційному часі і всі 
вони мали „повні руки" 
органі з ацйної роботи. 

Імпреза відбулася на 
оселі їм. Ольжича і - як це 
відмітив у своєму слові 
ред. А. Драган - навряд 
чи можна б вибрати для 
відмічення ювілейних дат 
публікацій УНС більш від-
повідне місце, власне з ува-
ги на ім'я патрона Оселі, 
Олега Ольжича, який сим-
волізує й репрезентує ті 
найвищі людські ідеали, 
що їм по своїй спромож-
ності намагаються служи-
ти публікації УНСоюзу. 

Ювілейну зустріч, яка 
відбулася в новозбудованій 
залі Оселі після полудня, 
попередили перед полуд-
нем Богослуження в като-
лицькому і православному 

віровизнаннях і опісля спі-
льна панахида за OCHOBO– 
положника „Свободи" о. 
Григорія Грушку та за всіх 
померлих редакторів сокь 
зових видань. Святі Літур-
гіі служили о. Роман Ма-
ринюк, український като-
лицький парох Палмертав-
ну, та о. протоієрей Hec– 
тор Коваль, український 
православний настоятель 
Скрентону, виголосивши 
при цьому відповідні до 
нагоди проповіді. 

Мистецьку частину про-
грами після обіду залочат-
кувала коротким вступним 
словом про видавничу 
службу УНСоюзу та про 
ролю союзових публікацій 
голова Комітету, головна 
радна пані Анна Гарас. Во-
на представила і привітала 
приявних на імпрезі духов-
них отців: о. протопресві-
тера Гілярія Врублівського 
о. Романа Мартннюка, о. 
протоієрея Нестора Кова-
ля, о. Володимира Грабця, 
о. Тараса Лончину та, зок-
рема.о. Богдана Левицько-
го, зорганізований і керова 
ний яким танцювальний 
ансамбль при УКІДеркві в 
МекАду брав активну 
участь в мистецькій npor– 
рамі ювілейної зустрічі. В 
дальшому пані Гарас пред-
ставила і привітала прняв-
них новообраного голов-
ного предсідника УНСою-
зу д-ра Івана Флиса з дру-
жиною, головного органі-
затора Степана Гаврнша, 
переобраного знову на го-
ловного контролера проф. 
д-ра Богдана Гнатюка та 
переобраного знову на го-
ловного радного УНС їва-
на Одежинського, заступ-
ника голови Виконавчого 
Органу УНРади^,ред. Во-
лодимира Біляєва, голову 
Відділу УККА у Філядель-
фіі проф. д-ра Петра Стер-
ча, головного редактора 
братської „Народної Во-
лі" д-ра Василя Вергана, 
бувшого стейтового асамб-
лімена ПенсильвеніІ п. Ва-
силя Рибака, професора 
Аллентавнського універси-

(Закінчення на cm. 3-ій) 

Відзначать 37-му річницю Акту 
відновлення Української Держави 

Елленвіл, Н. Й. - В 
днях 1 і 2-го липня ц. р. 
Організації Українського 
Визвольного Фронту СХІД-
нього побережжя ЗСА від-
значатимуть тут на npoc– 
торій Оселі Спілки Укра-
їнської Молоді Америки 
37-му річницю Акту з 30-го 
червня 1941 року, яким 
Організація Українських 
.націоналістів під про-
водом Степана Бандери 
проголосила, супроти волі 
нових фашистських оку-
пантів, відновлення Укра-
їнської Держави. Святку-
вання, які відбудуться у 
двох частинах, підготовляє 
спеціяльний Комітет під 
керівництвом Богдана Ка-
чора, голови 2-го Відділу 
О О Ч С У в Н ю Йорку. 

В суботу, 1-го липня о 
год. 5-ій по полуди у вели-
кій холодженій залі відбу-
деться політичний панель з 
участю провідних діячів 
Товариства Української 
Студіюючлї Молоді ім. 
Міхновського - д-ра А. 
Лозинського, Ігора Звари-
ча і Андрія Прядки (моде-
ратором буде Роман Зва-

рич); о год. 9-ій забава при 
оркестрі „Іскра". 

В неділю, 2-го липня 
після Богослужб, які бу-
дуть правитись в наміренні 
українського народу^ у цій 
же залі буде Святочна 
програма, у якій візьмуть 
участь: Богдан Качор -
відкриття; Володимир Ма-
зур — Святочне слово; хор 
Осередку СУМА ім. 30-го 
червня в Йонкерсі; Оля 
Шкафаровська - решгга-
ція; тріо бандуристів „Юні 
Орли" - (Осередок СУМА 
в Пассейку); Стефан Шка-
фаровський — сольоспів 
(Осередок СУМА Йонкерс) 
інструментально-музичний 
гурток (Осередок СУМА 
Пассейк). Програму вести-
ме Корнель Василик з Ню 
Йорку. 

В неділю, 2-го липня о 
год. 7-ій рано виїде з 
Ню Йорку до Елленвіллу 
автобус. Охочих ор-
ганізатори просять го-
лоситися на числа телефо-
нів: (212) 982—1170, (212); 
473—3467, або особисто в 
бюрі ООЧСУ чи СУМА 
при 136 2-га евеню в Ню 
Йорку. 

' 

Нова Рада багатокультурности 
в Канаді 

Оттава, Канада. - Ук-
раїнська преса в Канаді ін-
формує, що федеральний 
міністер багатокультурнос-
ти в Канаді Норман Ка-
фік призначив 29 нових та 
затвердив 5-ох із давніх 
членів до 100-особової До-
радчої Ради для справ бага-
токультурности. Рада, як 
відомо, скликає всеканад-
ські та провінційні конфе-
ренціі, на яких обговорю-
ються культурні проблеми 
поодиноких етнічних груп. 

Між проголошеними члс-
нами Ради є д-р Юрій Даре-
вич з Торонта, який є HOBO– 
наіменованим членом, та д-
р Роман Олійник з Монтре-
алю, який був вже раніше і 
тепер є затверджений вдру-
ге. 

Міністер Н. Кафік лро-
голосив, що третя з чер-
ги канадська конференція 
для справ багатокультур-
ности відбвдеться в Отта-
ві осінню 1978 року. 

ЗСА НЕ ВЖИВАТИМУТЬ 
ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ В АФРИЦІ -

ЗАПЕВНЯС ВЕНС 
Атлантик Ситі, Н. Дж. — 

Промовляючи тут у ВІВТО-
рок, 20-то червня, на річ-
ній конференції Молодшої 
Торговельної Палати, дер-
жавний секретар Сайрус 
Венс заявив, що ЗСА не 
наслідуватимуть військової 
діяльністи Совєтського Со-
юзу і Куби в Африці, тоб-
то, не посилатимуть своїх 
військових частин на той 
континент, бо такі методи 
тільки спричиняться до за-
гострення конфліктів і до 
страждання населення аф-
риканських країн. Нато-
мість Америка застосує 
„позитивний підх ід”,а саме, 
допомагатиме тим держа-
вам розв'язати економіч-
ні, СОЦІАЛЬНІ та політичні 
проблеми, що повинно за-
побігти майбутньому втру-
чанні чужих країн у enpa– 
ви Африки. 

У промові, яку речники 
Білого Дому назвали „ав-
торитетним поясненням по-
літйки ЗСА відносно Аф-
рнкн", Венс вживав більш 
примирливих висловів про 
військове втручання СССР і 
Куби в справи того конти-
ненту, ніж недавні гострі 
вислови президента Джіммі 
Картера і д-ра Збігнєва 
Бжезіньского, головного 
дорадника для справ крайо-
вої безпеки, але все одно 
заявив, що інтервенція Мо-
скви та Куби загрожує неза-
лежності африканських кра-
їн і може пошкодити за-
гальним відносинам між 
ЗСА та Совєтським Сою-
зом. 

Закликаючи Москву та 
Гавану припинити військог 
ве втручання в Етіопії, Мо-
замбіку та Анголі , Венс 
повідомив про зміну в ПОЛІ-
тиці Вашінгтону відносно 
марксистського уряду Ан-
голі, очолюваного прези-
дентом Агостіном Нетом, 
заявляючи, що уряд ЗСА 
старатиметься нав'язати з 
ангельським урядом 
„більш нормальні контак-
ти", щоб в такий спосіб 
поліпшити вигляди на за-
мирення між Анголою та 
Заіром, як теж включити 
Анґолю в старання розв'я-
зати расовий і політичний 

Державний секретар Сай-
рус Венс під час промови 

в Атлантик Ситі 

конфлікт у сусідній Намі-
бії, яка находиться під конт-
ролею Південно-Африкан-
ської Республіки. Венс і 
речники Державного депар-
таменту підкреслили, що не 
пропонують встановляти 
нормальних дипломатич-
них зв'язків з марксистсь-
ким режимом Анголі, бо в 
тій країні находиться ве-
лика кількість кубинських 
вояків, але зазначили, що 
ближчі контакти Вашінгто-
ну з у рядом Нета можуть 
запобігти майбутнім напа-
дам катанґських партиза-
нів з території Анголі на 
Заїр. Як відомо, кубинські 
вояки і совєтська зброя до-
помогли встановити в Ан-
голі марксистський режим, 
хоча більшість населення 
тієї колишньої португаль-
ської колонії у громадсь-
кій війні підтримувало ан-
тимарксистські фракції, а 
крім того, кубинські вояки 
та „дорадники" відіграли 
важливу ролю в двох напа-
дах катанґських партиза-
нів, бази яких находяться в 
Анголі, на південну части-
ну сусіднього Заіру. 

Державний секретар Венс 
у своїй промові зазначив, 
що уряд ЗСА зацікавлений 
мирною розв'язкою всіх 
конфліктів в Родезії, На-
мібії та Південно-Афри-
канській Республіці, як 
теж припиненням BOCH-
них зударів між Етіопією та 
Сомалією. 

Країни ОПЕК не будуть 
підвищувати цін на нафту 

в цьому році 
Женева, Швайцарія. — 

Пресові агентства інфор-
мують, що країнри ОПЕК 
— Організації країн — ек-
спортерів нафти, вирішили 
на своїй щорічній конфе-
реНЦІЇ В Ж Є Н Є В І НЄ ПІДВИ-
щувати в цьому році цін на 
нафту, але вони не можуть 
гарантувати, що ціни в слі-
дуючому році залишаться 
на цьому самому рівні з 
огляду на інфляцію плат-
ничої валюти, головно 
американського доляра. 
Представники ОПЕК зая-
вили кореспондентам, шо 
ще сьогодні тяжко переб-
бачити на скільки будуть 
піднесені ціни на нафту в 
1979 ропі, бо про це ріша-
тимуть експортери нафти 
пізніше, на підставі студій, 
які переведе спеціяльний 
комітет, покликаний в Же-
неві, завдянням якого буде 
не тільки перевірити інфля-
ш'йні тенденції платничої 
валюти, але також зайня-
тися студіями охорони ІН-
тересів країн ОПЕК. На 
ДУМКУ еКОНОМІЧНИХ СПОСТЄ-
рігачів, рішення задержати 
ціни нафти на теперішньо-
му рівні треба завдячувати 
прозахіднім, переважно 
арбським країнам, а зокре-
ма^ Савдійській Арабі! й 
Іранові, які, разом беручи, 
експортують оіля 40 відсо-
тків нафти. Рішення про 
замороження цін на нафту 
до кінця 1978 року було 
прийнято більшістю ГОЛО-
сів і його подав до відома 
преси генеральний секртар 
ОПЕК Алі М. Джаіда з 
Кувейту. Помимо того, що 
міністер нафтової продук-
ції СавдійськоІ Арабі!, 
Шейк Агмед Закі Ямані, 
висловив своє вдоволення з 
перебігу нарад країн ОПЕК 

це однак не зменшило нап-
руження і невдоволення се-
ред військових делегацій, 
які закинули Савдійській 
АрабіІ й Іранові, що вони 
діяли в інтересах З'єднаних 
Стейтів Америки, найбіль-
шого імпортера нафти з 
країн ОПЕК. Найгостріше 
проти Ямані виступав пре-
дставник Лівії, Аззездін 
Алі Мабрук, і делегати 
Альжиру. 

У Вашінгтоні, заступ-
ник пресового секретаря 
Рекс Ґранум заявив корес-
пондентам, що Білий Дім 
дуже вдоволений з перебі-
гу і рішення конференції 
ОПЕК. Представники між-
народної організації імпор-
терів нафти заявили, що в 
січні 1979 р. ціна на нафту 
напевно буде підвищена від 
5—10 відсотків. Заморо-
ження цін на цей важливий 
продукт, — заявили речни-
ки цієї організації, — це 
все, що могли зробити під 
теперішню пору експорте-
ри нафти для задержання 
стабільности західньої еко-
-номіки. Загально вважа-
ють, шо підвншки цін на 
нафту не можна буде оми-
нути в 1979 році. EKOHO– 
місти передбачають, що в 
грудні ц. р. представники 
ОПЕК зноу зберуться на 
свою конференцію і ПІДНЄ-
суть ціни з 12.70 за бочку 
до приблизно 15 долярів, 
шо у практиці означатиме, 
шо пересічний покупець в 
ЗСА платитиме від 1—2 
центів більше за гальон 
бензини. Очевидно, що спе-
ціялісти не виключають 
загального покращання 
економіки ЗСА, а зокрема 
зміцнення вартосте амери-
ханського доляра. 

ТІТО ПЕРЕСТЕРІГАЄ ЗСА І 
tCCP ПЕРЕД ПОМИЛКАМИ, 
ЯКІ МОЖУТЬ ДОВЕСТИ ДО 

ВІЙНИ 
Београд, Югославія. -

Президент Югославії мар-
шал Йосиф Тіто, відкрива-
ючи у вівторок, 20-го чер-
вня ц. p. , одинадцятий з 
черги Конгрес югославсь-
кої Комуністичної партії, 
перестерігав у своїй вступ-
ній промові уряди З'єдна-
них Стейтів Америки і Со-
вєтського Союзу перед ПО-
милкамн, які легко можуть 
допровадити, у випадку по-
глиблення конфлікту, не 
тільки до льокальннх війн, 
але також до великої сві-
тоВої війни. У своїй про-
мо'ві Тіто також натякав, 
що Югославія продовжу-
ваіимс свою незалежниць-
ку політику балянсу між 
Сходом і Заходом, але звер-
тав увагу, говорячи про 
зовнішні і внутрішні enpa– 
ви, на труднощі, які ста-
ють на перешкоді у здій-
снюванні такої політики. 

Написану на 92 сторін-
ках промову. маршала Ті-
та, яку він виголосив на 
Конгресі, югославські і за-
хідні дипломати поясню-
ють, як намагання старого, 
86-річного маршала пов-
торити свою політичну фі-
лософію, яка довела до роз-
риву Югославії з Совєтсь-
ким Союзом ЗО років тому і 
побудови невтральної ко-
муністичної держави під 
боком комуністичного СВІ-
ту. Дехто ЗПОЛІТИЧНИХ СПО-
стерігачів твердить, що зав-
данням Тітовської промови 
було приготовити грунт 
для передачі влади в Югос-
лавії в молодші руки без 
більшого потрясений в кра-
їці. чи викликання непоро-
зумінь в середині Комуніс-
тичноі партії, яка склада-
сться з багатьох етнічних 
відтінів. Помимо того, що 
на Конгресі немає жадних 
контроверсійних справ до 
полагодження, зацікавлен-
ня перебігом нарад є дуже 
велике власне з огляду на 
можливість постипенної пе-
редачі влади і евентуаль-
них пересунень в Президії 
Центрального Комітету 
Компартії. Пріорітет од-

нак має політика оалянсу 
між двома світами - схід-
нім і західнім, яку прези-
дент Тіто провадив з вели-
кою вмілістю. Сьогодні він 
сам вказує на багато труд-
нощів, які загрожують 
Югославії, якщо вона не 
буде в будучому продов-
жувати незалежницького 
курсу. 

Повертаючись до зов-
нішньої політики Тіто вка-
зав на декілька місць, які 
можуть стати запальними 
пунктами спочатку льока-
льних, а пізніше навіть ве-
ликої світової війни. Таким 
пунктом, на його думку, був 
ще донедавна Близький 
Схід. Тіто засудив також 
всякі інтервенції зі зовні в 
країнах Африки, натякаю-
чи на кубинські „пригод-
ницькі" війни в багатьох 
африканських країнах. Тя-
жкі слова докору Тіто за-
лишив однак для ЗСА і 
СССР. конфлікт між якими, 
на думку Тіта, може доп-
ровадити спочатку до „хо-
лодноГ, а опісля до „га-
рячоГ війни. Перегони в 
зброенні, збільшення ВІЙ-
ськових сил напевно не ве-
дуть до миру, - заявив Тіто 
- а радше навпаки. Дока-
зом цього с події в Афри-
ці, де кожна з потуг нама-
гасться по своєму здобу-
вати там впливи. 

Опісля Тіто повернувся 
до своєї улюбленої теми — 
політичної и ідеологічної 
свободи кожної партії і дер-
жави. яка не бажає вклю-
чатися в жадний бльок дер-
жав і хоче залишитися нев-
тральною. 

В Конгресі бере участь 
біля 2.000 делегатів і 130 
представників закордонних 
комуністичних партій у. 
характері гостей. Найбли-
жче до Тіта сиділи Ед-
вард Кардель, член прс-
зидентського бюра. Стен 
Доланц, перший заступ-
ник генерального секре-
таря Компартії. Владі-
мір Бакаріч, лідер Хорва-
тії і Нікола Любічіч, мі-
ністер оборони. 

В'єтнам атакує китайців за 
закриття трьох консулятів 

Гонг Конґ. - Пресові 
агентства інформують, що 
відкриті суперечки між уря-
дами В'єтнаму і Китайської 
Народної Республіки наби-
рають чимраз більше на 
гостроті. У вівторок, 20-го 
червня, міністерство закор-
донних справ КНР наказа-
ло закрити три в'єтнамські 
консуляти в місцевостях 
Кунмінг, Наннінґ і Кантон 
з вимогою, щоб працівники 
цих трьох консулятів як-
иайшвидше покинули ки-
тайську територію. В cepe– 
ду, 21-го червня, уряд В'ст-
наму гостро запротестував 
проти китайської повсдін-
ки, назвавши це поступу-
вання „катастрофальною 
політикою" Пекіну, яка 
включає також відкриту 
піддержку з боку китайсь-

кого уряду для Камбоджі у 
прикордонному конфлікті з 
В'єтнамом. Суперечка між 
Китаєм і В'єтнамом за ncpe– 
селенців і допомогу Кам-
боджі може перетворитися 
на справжню війну міжобо-
ма країнами. кажуть по-
літичні спостерігачі і ко-
респондентн. Стало відомо, 

шо в напрямі В'єтнаму наб-
лижається велика кнтайсь-
ка фльота. а деякі кнтай-
ські кораблі наблизилися 
вже до Тонкінського зали-
ву. Покишо ще не відомо. 
ЧИ ня фльота складається 
виключно з рибальських і 
транспортових кораблів, 
які займаються псреселен-
ням китайських громадян 
з В'єтнаму, чи це військові 
кораблі. 

Садат готовий продовжувати 
переговори з Ізраїлем 

Каїр. — Єгипетський пре-
зидент Анвар ель-Садат, у 
вівторок, 20-го червня, зая-
вив, що не зважаючи на 
відмову ізраїльського уря-
ду прем'єра Мснахема Бе-
гіна зайняти конкретне ста-
новище щодо майбутнього 
статусу окупованих араб-
ських земель на західньо-
му березі ріки Йордан і біля 
міста Гази, він оптимістич-
но розглядає можливості 
замирення на Близькому 
Сході і готовий відновити 
безпосередні переговори з 
Ізраїлем відносно миру. 
Проте, Садат зазначив, що 
покищо ізраїльський уряд 
не представив жадних мн-
рових пропозицій, ЯКІ МОГ-
ли б спонукати Єгипет вже 
тепер відновити безпосс-
редні переговори,які nepep– 
вано в січні цього року. 
Минулої неділі, 18-го черв-
ня, ізраїльський уряд видав 
досить невиразну заяву в 

справі майбутности згада-
них арабських земель, натя-
каючи, що Ізраїль, хоча 
надасть арабському насе-
ленню ..внутрішню авто-
номію", то навіть після 5-
річного „переходового пе-
ріоду" може задержати кон-
тролю над тими землями. 

Відкидаючи заклики прези-
дента Картера зайняти кон-
кретне становище щодо 
майбутнього статусу оку-
пованнх земель. ізраїльсь-
кий уряд і парлямент пові-
домилн, що після 5-річно-
го періоду Єрусалим може 
погодитися „переговорю-
вати питання майбутнього 
статусу цих земель". Аме-
риканськнй уряд натомість 
надіявся, що протягом цьо-
го „переходового періоду" 
доля окупованих земель 
вже буде вирішена шляхом 
плебісциту серед палестин-
ських арабів. 

„ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ" ПСИХІЯТРИЧНОЇ 

КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ 

Ню Йорк. (Пресова Слу-
жба ЗП УГВР). - На Захід 
продістався недавно ,,Ін-
формаційний бюлетень Ро-
бочої комісії для прослід-
ження використовування 
психіятрії для політичних 
цілей" з 20 квітня 1978 року, 
в якому є інформації теж 
про трьох українських по-
літв'язнів: Миколу Плахот-
нюка, Зіновія Красівського 
і Михайла Луцика. Члена-
ми „Комісії" є Вячеслав 
Бахмін, Олсксандер Подра-
бінск і Фелікс Ссребро (ос-
танній відбуває засуд в в 
Мордовії - 431160, Mop– 
довська АРСР, ст. Потьма. 
пос. Явас, учр. ЖЧ-385 (1! 
- 1 0 ) -

Подаємо частини доку-
менту, які стосуються укра-
їнських в'язнів (у перекла-
ді з російської мови): 

„Микола Плахотнюк. 20 
лютого 1978 року Київсь-
кий обласний суд прийняв 
рішення про переведення 
Миколи Григоровича Пла-
хотнюка з спеціяльної пси-
хіятричної лікарні до пси-
хіятричної лікарні загаль-
ного типу. Виглядає, що 
Плахотнюка переведуть до 
психіятричної лікарні в 
Смілій, Черкаської облас-
ти, недалеко від місця про-
живання його сестри Анни 
Григорівної Бондаренко, 
яка є назначена опікуном 
Плахотнюка. 

Під час судового засідан-
ня головуючий суддя Ди-
шель сказав, що Плахотню-
ка покарали за тс, що він 
був проти радянської вла-
ди (Дишель був суддею на 
процесах Мариновича і Ма-
тусевича, Надії Світличної і 
інших українських право-
захисників). 

6 квітня 1978 року Bcp– 
ховний суд УРСР, на каса-
ційному розгляді справи 
затвердив рішення суду 
першої інстанціГ. 

,,Зі новій Михайлович 
Красівський, 1930 року на-
родження, українець. До 
часу арешту працював учи-
телем, писав вірші. Ареш-
тований в 1967 році за 
участь у видаванні самви-

давного журналу підпіль-
ної організації „Українсь-
кнй національний фронт". 
Засуджений на 5 років в'яз-
ниці, 7 років таборів і 5 
років заслання. У грудні 
1971 року, у Владимірській 
тюрмі, його обвинувачува-
лн за ст. 70 КК РСФСР в 
поширюванні своїх віршів. 
Експертна комісія Інститу-
ту ім. Сербського визнала 
його несудимим. У 1972 
році його помістили в спе-
ціяльній психіятричній ЛІ-
карні загального типу у 
Львові, де він перебуває під 
сучасну пору. Адреса лікар-
ні: 29200, Львів, вул. Куль-
паркова, ч. 95". 

„Михайло Петрович Лу-
цик. Народився в Австро-
Угорщині. Дитячі роки про-

Михайло Луцик 
вів у Відні. У 30-их роках 
жив у Німеччині, навчався у 
Берліні. При кінці 30-их 
років був арештовани rec– 
тапом. У 1941 році (або 
1942) його звільнили і від-
пустили на батьківщину. В 
1944 році його арештували 
органи КҐБ. До 1956 року 
перебував у концентрацій-
них таборах. Регабілітова-
ний в 1956 році. В 1957 році 
знову арештований і засуд-
жений на 15 років позбав-
лення волі. Звільнений в 
1972 році. Після звільнен-
ки вважає себе австрійсь-
ким громадянином. Від-
мовився від радянського 
пашпорту. Осінню 1973 
року засуджений на2 роки 
позбавлення волі„за бурла-
кування" (стаття 209 КК PC 
ФСР). У таборі продовжу-
вав твердити, що він авст-
рійський громадянин і 
через те в 1974 році йо-
го перевезли до Дніп-
ропетровськоі спеціяльної 
лікарні. Перебуває там до 
цього часу." 

В „Інформаційному бю-
летені" говориться теж про 
відвідини д-ра Гаррі Лоу-
бера в Москві: „Від 11 до 15 
квітня 1978 року перебував 
в Москві член англійської 
Королівської колегії пси-
хіятрів д-р Гаррі Лоубер. 
На прохання Робочої комі-
сіі Г. Лоубер обслідував 
деяких колишніх політв'яз-
нів пенхіятричних лікарень 
і зробив висновки про стан 
їхнього здоров'я. 14-ГО КВІ-
тня д-р Лоубер відвідав 
Московську психіятричну 
лікарню ч. 1, ім. Кащен-
ко.,.Г. Лоубер передав Олек-
сандрові Подрабінску лис-
та президента Королівської 
колегії пенхіятрів проф. 
Лінфорда Ріїса, в якому 
повідомляється, що під су-
часну пору Королівська ко-
легія пильно вивчає матс-
ріяли Робочої комісії у спра 
ві Володимира Рождєстро-
ва. У листі-відповілі. Ро-
боча комісія подякувала 
Королівській колегії ПСИХІ-
ятрів за її діяльність в обо-
роні жертв пенхіятричних 
репрес ій В С Р С Р І ВИСЛО-
вила надію на дальшу спів-
працю". 

ВИЯВЛЯЮТЬ ПОДРОБИЦІ 
СУДУ НАД ПЕТРОМ ВІНСОМ 

Ню Йорк. (Пресова 
Служба ЗП УГВР). - На 
захід продістався самви-
давний документ п. н. 
„Суд над петром Вінсом" 
разом з,.касаційною скар-
гою" з 12 квітня 1978 р. і 
„клопотанням", з 6 квітня 
1978 р. його адвоката Н. А. 
Шафранського. Даємо пов-
ний текст документу „Суд 
над Петром Вінсом". 

Раніше намічений на 26 
березня 1978 р. суд над 
членом Української групи 
,Гельсінкі' Петром Георгі-
євичем Вінсом, арештова-
ним 15 лютого 1978р. був 
перенесений на 6 квітня 
1978 р. з причин ,недоста-
чі транспорту для достав-
лення підсудного на суд'. 

Суд відбувся 6 квітня 
1978р. в приміщеннях По-
дільського районного на-
родного суду міста Києва. 

Обставини суду: 
Тиждень перед судом, 

31 березня, заарештували 
на вулиці і засудили на 15 
днів Петра Драга, прияте-
ля П. Вінса, закидаючи 

Петро Вінс 

йому лихослів'я і порушеня 
порядку. 

Рано 6 квітня (в день 
суду) заарештували вдома 
Валерія Надюка на підста-
ві придуманого обвинува-
чення у дрібній крадежі і 
задержали до закінчення 
суду. Він був одним із СВІД-
ків в обороні Вінса і мав 
давати свідчення про неза-
конне звільнення Вінса з 

(Закінчення на cm. 3-ій) 
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СССР, Китай і Японія 
Протягом останнього часу розгорнулась досить 

пожвавлена дискусія і обмін дипломатичними нотами 
між Советським Союзом та Японією в справі перегово-
рів японського уряду з Китайською Народною Республі-
кою з метою підписання договору про політичну, 
культурну, а зокрема економічну співпрацю, яка пожва-
вила б торгівлю між тими двома великими країнами, як 
також значно спричинилася б до модернізації китайської 
індустрії і господарського життя в загальному, про шо 
мріють китайські лідери вже від років. 

Переговори, як треба було сподіватися, викликали 
чимале подеиервування в Кремлі з двох причин: у першу 
чергу тому, що комуно-московські імперіялісти взагалі 
ведуть неперебірчиву кампанію проти червоного Китаю 
за його ворожу поставу до СССР і відмову на СОВЄТСЬКИЙ 
лад „нормалізувати" китайсько-советські відносини, 
себто підкоритись Москві, як також за саму китайську 
версію пропонованого договору з Японією, яка включає 
контроверсійну клявзулю, шо обидві країни -
Китайська Народна Республіка і Японія, будуть 
рішуче боротися проти ,,гегемонії", яку бажає на-
кинути країнам Азії і Африки „третя сила". Очевидно, 
московські верховоди знають, шо тією „третьою 
силою" китайиі вважають СОВЄТСЬКИЙ Союз і його 
агресивну політику, і тому вони рішуче виступили проти 
підписання логовору між названими країнами, кажучи, 
шо той договір скерований проти СССР і шо китайські 
керівники, ведучи ворожу до Совстського Союзу ПОЛІТИ-
ку. намагаються включити Японію в „антисовєтський 
фронт". 

В останній дипломатичній ноті, переданій міністрові 
закордонних справ японського уряду амбасадором СССР 
Дімітрісм С. Лолянським 19-го червня ц. p., між іншим, 
говориться, шо СССР перевірить свою політику у 
відношенні до Японії, якшо договір з КНР буде 
підписаний. Попікшись на попередніх гострих нотах і 
листах самого Леоніда Брежнєва, висипаних на адресу 
японського уряду, комуно-московські диктатори вирі-
шили цим разом застосувати лагіднішу і більш прнмир-
ливу тактику, знаючи, шо їхні погрози сприйматимуть в 
Японії дуже негативно, тимбільше,що прем'ср-міністер 
Японії Таксо Фокуда, який с великим прихильником 
підписання поговору і Китайською Народною Респуб-
лікою, може у відплаті шову зажадати від совєтської 
імперії звороту Куральських островів, які вони підсту-
пом захопили в останніх днях Другої світової війни. 

Виглядає, однак, шо совстські ноти з твердженням, 
шо китайиі ,,вороги миру", „підривники політики 
детанту", „розпалювачі війни і ворожнечі між народа-
ми", не переконують японців, бо прем'єр Фокуда, 
познайомившись з новим советським зверненням, висло-
вив надію, шо плянований договір з китайцями буде таки 
підписаций. без огляду на те, чи це комусь подо-
бається, чи ні. Не допомогли також поїздки на Далекий 
Схід Брежнєва і міністра оборони СССР маршала 
Устінова, яких свого часу вислав був московський 
„синедріон" для залемонстрування військової сили 
імперії і для постраху сусідуючих з Китаєм країн. 

Немає сумніву, шо поліпшення китайсько-японських 
відносин дуже турбують Москву. Турбують, мабуть, 
більше, як західній антикомунізм. Нічого дивного — 
китайський колос з допомогою японської сильно розви-
неної індустрії може становити для московської імперії 
дуже поважну загрозу в майбутньому. 

„Продавці смерти" 
Називаючи поширення наркоманії в ЗСА явною і cep– 

йозною загрозою для здоров'я і майбутности Амери-
ки, посадники американських міст і містечок на своїй 
конференції в Атланті, Джорджія, закликали Білий Дім 
поробити заходи, які поборювали б цю загрозу, та 
звернулися до Конгресу, шоб якнайшвидше схвалив 
закони, які запобігали б нелегальній торгівлі наркотика-
ми, зокрема встановили б мінімальні терміни ув'язнення 
для „продавців смерти". Під сучасну бо пору багато 
засуджених торгівців нелегальними наркотиками одер-
жують дуже легкі кари, або зовсім непокарані. 

Заклик посадників міст до посилення боротьби проти 
наркоманії дуже на часі. Урядова статистика виказує, що 
тепер річно вмирає від наркотиків від 5 до 7 тисяч 
американців, головним чином молодих людей, а десятки 
тисяч інших американшв-наркоманів в дійності не 
живуть, з тільки існують і дня на день. Крім того, 
близько половини всіх „вуличних злочинів" докону-
ють наркомами, які в гакни спосіб стараються роздобути 
гроші для заспокоєння свого страшного налогу. У той 
самий час торгівці нелегальними наркотиками заробля-
ють величезні суми 11 нещастя тисяч осіб, бо не бояться, 
шо будуть строп і іюкараш Тому вимога посадників 
міст, шоб кари І ія продавців нелегальних наркотиків 
були гостріші - цілком оправдана. Добро й майбутність 
Америки та п населення вимагають гаких законів, які 
відстрашували б гл :шііяльних продавців наркотиків від 
того страшного фаху. 

Проте, як вказують коментатори, більші кари самі не 
розв'яжуть всезростаючої проблеми наркоманії в ЗСА та 
Інших країнах свіп. Хоча американський уряд постійно 
закликає уряди інших держав, зокрема тих, в яких 
продукують наркотики і з яких експортують їх по цілому 
світі, співпрацювати в поборюванні того зла, то досі 

;- такаспівпраця була мінімальна. Багато країн помилково^ 
вважають, шо проблема наркоманії є головним чином 

.- американською проблемою. Вони не здають собі справи 
:'. з того, шо наркоманія поширюється на всіх конти-
;' нентах і майже в усіх країнах. Тільки тоді, коли до акції 
;- поборювання нелегальної торгівлі наркотиками вклю-
-: чаться всі держави, можна сподіватися поважних успіхів. 

Дуже важливим чинником у боротьбі з наркоманією є 
-'. також середовише, в якому виростає та виховується 
;- молода людина, тобто, родина, школа, молодечі 

організації тошо. Батьки та вчителі повинні гіерестеріга-
ти дітей^про небезпеку від наркотиків і перестерігати не 
тільки так собі, мимоходом, а присвятити тій справі 

: багато часу і будувати свої перестороги на конкретних 
,: доказах і статистиці. Проводи наших молодечих органі-
;- зацій повинні організувати спеціяльні доповіді, гутірки 
:'. чи дискусії на тему страшної небезпеки від наркотиків. 
-:, Треба подбати, шоб не було покупців наркотиків. Не 
: буде „продавців смерти", якщо вони не матимуть 

.„покупців смерти". - , - х 

і: 

----

Імперіалізм - це слово, 
створене в 19 ВІЦІ, ко-
ли індустріальні держави 
Західньої Европи почали 
ширити свою владу на кра-
Іни Азії й Африки. Але 
накидання свого панування 
на інші народи дуже давнє, 
бо й „імперіалізм" від рим-
ського слова - imperium 
impero (влада) і (наказую, 
командую). Склалося так, 
шо європейські держави, 
навіть невеликі, але добре 
озброєні захопили під свою 
владу відсталі заморські 
країни в Америці, в Азії й 
Африці і .панували в них: 
їсійипвтІПдр^алІя, Год-
ляндія, Бельгія, Франція, а 
при кінці І9 віку й Ні-
меччина, що стала від 1871 
року.„імперією". На сході 
Європи виросла від 17 віку 
Московська великодержа-
ва, яку цар Петро І на-
звав „Російською імпері-
єю" 1721 року. 

Перед нашими очима 
після Другої світової війна 
порозпадались західньоев-
ропейські колоніальні імпе-
рії по волі, чи по неволі, 
наслідком повстань наро-
яїв у поневолених країнах^ 

Коли впав у Росії цар-
ський режим, то здавалося, 
шо прийшов кінець і Podtt– 
ської імперш неросійські 
народи цієї великої держа-
ви, шо творили більшість у 
державі Романовнх, заавн-
ли своє бажання жити в 
своїх країнах по своїй волі 
Напочатку хотіти зрефор-
мувати державу на основі 
автономії й федерації, але, 
побачивши, шо нова влада 
в Петербурзі намагалася 
зберегти централізм, в яко-
му росіяни й надалі були 6 
„державною нацією", не-
російські народи відсепару-
валися від Роси: Естонія, 
Латвія, Литва, Біла Русь, 
Україна, народи Кавказу й 
Середньої Азії. 

Пробували врятувати 
Російську імперію армії 
„білих генералів", шо во-
ювали проти большевиць-
КОГО УРЯДУ, ЯКИЙ був CTBO-
рений в Петербурзі В ЛНС-
топаді 1917 р. Командири 
„білих армій" - Денікін і 
Колчах - одночасно вели 
боротьбу проти неросійсь-
ких народів', шо почали 
творити незалежну владу в 
своїх країнах. „Білі армії" 
виступали під кличем — 
„єдина неділима Росія" і 
переслідували „сепаратно 
тів". Вони не хотіли ми-
ритися з автономістами в 
козацьких областях Дону й 
Кубані і тероризували ко-
заків як „сепаратистів". 
Голову Кубанського уряду 
Миколу Рябовела-убив ро-
сійський шовініст в Ростові 
над Доном в серпні 1919 p., 
а члена Кубанської Ради, 
священика Калабухова, ро-
сійські добровольці повіСИ-
ли в Катеринодарі. 

Російський большевидь-
кий уряд на чолі з Лені-
ном знайшов інший спосіб 
рятування „єдиної неділі-
мої" централізованої Ро-
сійської великодержави. 
Всупереч твердженням де-
ЯКИХ „СОВЄТОЛОГІВ", MOB-
ляв, Ленін був прнхиль-
ником державної незалеж-

ности народів бувшої цар-
ської імперії (таку npona– 
ганду ширив п. Іван Май-
стренко навіть через радіо 
„Свобода"), - вождь 
большевицької держави 
був від початку своєї ді-
альности непримиренним 
централістом. Однак, він 
умів^джватв свої центра 
лісгичні наміри „револкУ 
ційними" фразами, бо npo– 
голошував право всіх наро-
дів царської імперії на нш-
окремлення від РосП. Коли 
питали його партійці, як 
розуміти ці слова, то Ле-
нін в приватних ластах 
відповідав: „Ми є проти 
відокремлення" (ласт Ле-
ніна до большевнка Шау -
мала, р. 1913, „Сочвве-
ввя" , т. 1^ ст. 90, третє 
ПйвУ ІД Н Н тфщ 

Цим хитрим и ітирші 
Ленін запаморочвв, одурив 
багато патріотів неросівсь-
кнх країв бувшої царської 
імперії: вола повіралн 
фальшивій пропаганді 
больдвааднлвсГ іациа" аро 

poa– 
"fc 
вата хоч ірода 
ватку своїх 
даремно. 

Згадую двсхусяо ва ХІ 
з'їзді Рч f імм Йв tiii" Кому-
аістачвої парта (fin і пива 
ків) (ВКПБб) в Москві 1921 
р. Делегат комувінаі Ук-
рашн Микола Саратове 
почув ва зТзді слова аро 
„неділиму державу" і зав, що це клич паргмяпй 
Роси. Але йому Mfljinwifat 
шо комувіствчва партія 
,.неділима". Бо фактично в 
совєтській імперії все рішає 
центральний комітет ком-
партії в Москві, а партії й 
уряди „союзних", „авто-
номних" і т . жтзеспублік 
МУСЯТЬ 6ЄЗ ДИСКУСІЇ BHKO-
нувати команду з Москви. 
Пробували „пручатися" 
комуністи України '4-
Олександер Шумський 
(1926 р.),. Микола Хвнльо-
внй, Микола Скрипник, але 
їхня опозиція прискорила 
їхню смерть. 

Все далі „вбирався в ко-
ЛОДОЧКИ" РОСІЙСЬКИЙ ВЄЛИ-
кццсржавннй- -ішзвщізм—і 
централізм, була обмежена 
й зліквідована „культурна, 
автономія" неросійських: 
народів: їм накидають у. 
школі, у пресі, в адмініс-
траціл російську мову, мову 
„старшого брата". Hepo– 
сійським народам велять 
прославляти в пресі й че-
рез телевізію творців цар-
ської імперії — царя Івана 
Грізного, Петра І, а бор-
ців за свободу неросійських 
народів вони мусять гань-
бити й проклинати. Таким 
чином, замкнулося коло: 
ва місце давнього „чорно-
сотенного" російського ім-
періялізму прийшов імпері-
ялізм-,,червоний" ̂ ідо„має 
ше більші апетвти ніж за-
войовницький режим царів 
Романовнх. 

Щалібудві 

Б. Цимбалістай 

ГОЛОКАСТ І КАШ А РЕАКЦІЯ 
її 

Метою цієї статті є не 
лише вказати, як нам до-
цільніше реагувати в безпо-
середяіх зустрічах і розмо-
вах, але теж обміркувати 
певні пляии акції на довшу 
мету, шоб переконливо для 
усіх відкинути обвннува-
чення в співучасті в голо-
касп. -

Найпильнішою потре-
бою, видається мені, є зі-
брання документації про 
те, скільки українці допо-
магали жидам врятуватися 
від німців і як багато на-
шнх людей за це потерпіло. 
Нам відома інтервенція 
Митрополита Шептицько-
го, але сумніваємося, чи 
вона відома широким ко-
лам жидівського громадян-
ства. Недавно американсь-
ка преса писала про те, як 
група х жидів запросила 
українця на відвідини до 
ЗСА з вдячносте за їх 
врятування. Такі подроби-
ш забуваються в масі що-
дешшхновннх проте, треба 
їх визбирувати і, коли тре-
ба, пригадувати. Багато 
свідків допомоги жидам 
вже повмирало, але деякі 
ше живуть. Треба негайно 
почата збирати свідчення, 
зокрема жидів, і видати їх 
окремою публікацією. Як-
шо ми не зробимо цього 
тепер, назавжди втратимо 
зброю для оборони нашого 
імени і і нашої національ-
ної чести. 

Постає питання; хто 
мав би цим зайнятися. Жи-
да створили спеціальну Ан-
тндефамаційну Лігу в рам-
ках Бней Бирт для побо-
рювання антисемітизму. 
Якшо ми такої, лігв не 
маємо - а могли t) мати -
УККА або СКВУ могли б 
створити окрему антиде-
фамаційну комісію, за-
вдаяням якої було б елід-
кувати за всякими публіка-
ціями, чи іншими формами 
ширення неправдивих і 
шкідливих вам інформацій 
про Україну, х) Така комі-
сія мусіла б мати окремий 
бюджеті співпрацювати з 
низкою науковців і вндат-
них громадян, яким вона 
посилала б інформації про 
антиукраїнські виступи і 
планувала протидію. Саме 
така комісія могла б за-
йнятися збіркою докумен-
тів про допомогу українців 
жидам. Якщо б УККА або 
СКВУ сіворищ іаку кимі--
сію і вона з'ясувала б 
нашому громадянству свій 
план праці, притягнула б 
до співпраці компететнях 
осіб, наша громада могла б 
створити окремий фонд на 
такі цілі. В нас відбувають-
ся збірки на різні парти-
кулярні цілі без ніяких роз-
рахунків перед громадою і 
без вислідів праці. А тут 
було б конкретне завдання, 
яке можна б успішно вико-
нати. 

вим є, однак, П та інших 
осіб закиди, чому, мовляв, 
наші наукові установи не 
слідкують за публікаціями, 
що ширять неправдиві ін-
формації про Україну, чо-
му вони не зареагували 
зразу на появу книжки Грі-
на „Голокаст" і подібне. 
Так само нереальними є 
сподівання, що наші науко-
ві установи як yBTCH^rr 4 1 ^ 0 6 ?^ 1 0 5 ' те' 

Лукаі ЛуцІв 

ДНЮ НОВІ ВИДАННЯ 
” Шн СШІШІЧШІЇ ' TfA?r 

Незалежно від такої 
пралі антидефамаційної ко-
місії, повинна б іти праля 
над підготовою серйозні-
шої наукової студи про 
жидів в УкраТнГТшТ”чвг -українців 
Другої світової війни або в 
20 сторіччі, як це дуже 
влучно запропонувала п. 
О. Кузишин („Свободам, 
9-го травня). Несправедли-

НТШ займуться ПЩГОТО-
вою студії про жидів в 
Україні. Треба здати собі 
справу, шо ані НТШ ані 
У ВАН не мають такого 
бюджету, щоб могли аига-
жувати когось на .кілька 
років для такої праці. Вони 
ж гуртують науковців, які 
зайняті дослідами у своїх 
ділянках і навчаннях в уні-
верситетах. Чи хто захоче 
закинути свою теперішню 
працю і переключитися на 
іншу тему, залежить від 
його особистого рішення. 
Така наукова установа як 
НТШ і УВАН ледве чи 
можуть мати якийсь вплив 
на це рішення. ' 

Єдиною науковою уста-
новою, шо могла б заан-
гажувати когось до студії 
українсько-жидівських вза-
ємин, це Український Hay– 
ковий Інститут у Гарварді, 
який диспонує деякими 
фондами.Крім того,можна 
б перевести окрему збірко-
ву кампанію на таку ціль. 

Наукова праця на згада-
ну тему займе принаймні 
кілька років. Тому ми не 
сміємо вдоволятися, мов-
ляв, „наші науковці над 
цим працюють", але кож-; 
ний. з нас може включити-
ся в акцію вже тепер, допо-
магаючи грішми, чи допо-
магаючн збирати доку-
ментацію. Для цього по-
трібно пляну акції і спеці-
яльної комісії, щоб xepy– 
вала нею. 

СКВУ чи УККА ПОВИН-
ні б звернутися також до 
тієї групи жидів, що недав-
но 'видали заяву.в,. справі 
жидівсько-українських вза-
ємин і потреб їх ,,норма-
лізації". Вони, маючи зі-
брані нами документи, 
могли б звертатися до різ-
них жидівських організацій 
і преси з вимогами ВПЛИ-
вати на своє громадянство, 
шоб воно змінило свою 
настанову до українців. 
Можна сподіватися, що ця 
група жидівських^ діячів 
піднялася б такогсГзавдан-
ня. Вони зрозуміють, що 
поширювання неправдивих 
інформацій про ролю укра-
їнців під час Другої світо-
воі війни напевно не виклн-
че прихильности українців 
до жидів. Такі обвинува-
чування не приносять JKO– 
ристи ані жидам в Укра-
Іні, ані українцям. А цього 
тільки бажає собі Москва. 

Ніхто не знає, хто ін-
спірував протиукраїнські 
випади у фільмі Голокаст. 
Проте, мабуть, це не внпа-
док, шо ці обвинувачення 
проти українців висуваєть-
ся в часі, коли з боку 

і з боку жидів 

ТОВЛНІ СОНЕТИ. Су 
масність, 1977, cm. 
116. Обкладинка і 
портрет автора -
Любослав ^ Гуцалюк., 

Передмова - Іван 
' Кошелівець. 

Про життя й творчість 
Івана Світличного пише 
Іван Кошелівець (ст. 7-12), 

що автор 
цих „Гратованих сонетів 
належить до тих посталінсь 
ських людей, які подола-
ли страх і покору деспо-
тії, шо було приреченням їх 
батьків; вони дивують світ 
протистоянням всемогут-
иій потворі зла, яка щоми-
ті може знищити фізично, 
але в люті своїй безсила 
зламати їх духову міць,v бо 
над моральною безприн-
ципністю потвори їх ПІД-
носить віра у призначення 
людини, в її право ва 
власну думку, людську гід-
ність, що в нашому укра-
їнському випадку ідентичне 
З обороною національної 
гідности". На думку Ко-
шелівця, цей новий тип ук-
раїнця може протистави -
тися московському ворого-
ві тому, що він має ,,не-
вситимии гін до творчоо 
ти". 

Колись геніяльннй наш 
Шевченко поставив був 
слово на оборону свого на-
роду проти МОСКОВСЬКОЇ 
царської тиранії, а тепер в 
поневоленій Україні наші 
поети, вірні сини України, 
роблять те саме. Царська 
деспотія кричала: не було, 
нема і не може бути! - а 
тепер комуністична днкта-
тура проголосила: було, 
ще є, але має не бути! - бо 
твориться совєтський на-
род, який говоритиме МО-
вою Леніна і Брежнєва. 

Поети боронять волі 
України, хоч за це, як 
колись і Т. Шевченко, си-
дять в тюрмах і на за-
сланнях. І. Світличняй в 
сонеті „Моя свобода" 

' ТПТШеГ""" . . 

галовою, 
А бути все ж самим 

собою 
Непроміняю на твою, 
Ліврейську, жебрачу, 

ледачу, 
Вертку, заляпану, 

як здачу, 
Свободу хама й холуя. 

Несу свободу в суд, 
заграти, 

Мою від мене 
не забрати, 

Іздохнуі- - ^ 
авона — моя. 

Нам здається, що без 
потреби І, Кошелівець ста-
рається поясните чому 
СвітлнчнйЙ вибрав форму 
сонетівА бщ ая ̂ Форма вже 
традиційна для українсь-
кнх,иоетпії І? Франко шь 
сав сонети в австрійсько-
-польській тюрмі, Б. Крав-
ців - у і̂юльській, а Світ-
личний в „найдемократич-
нішій" московсько-боль-
шевицькій... 

В „іменному" сонеті 
„Тарас Бульба" поет таки 
явно закликає^до бою.за 
Україну: 

Ти чуєш,”аШу?-УкраІну 
Плюндрує-

чорна татарва, 
А ми - хоч 

не рости трава. 
Ми патріоти -

слиним слину. 

Свободу не втікати 
збою. 

Свободу чесности 
в бою, 

Любити те, що сам 
люблю 

Але підказане тобою 

Свободу 
за любов мою 

Хоч і покласти 

все, щоб 
бити. того клина вн-

останніми роками йшли 
щирі зусилля до співпраці. 
Хтось хотів вбити клина. 
Завданням жидівських і ук-
раїнських діячів є робити 

х) Коли цяустаття вже була 
написана, „Свобода" (з 18-
гб травня) принесла вістку, 
шо-група-молодих українг-
ців у Філадельфії створила 
„Українську Лігу проти 
знеславлювання". Це дуже 
корисний почин і заслуго-
вує на всебічну піддержку 
усього громадянства. Tpe– 
ба би тільки, на нашу дум-
ку, поширити цю Лігу, за-
прошуючи до співпраці 
найбільш компетентних і 
авторитетних осіб з різних 
країн, та піднести П до 
рівня організації в рамках 
УККА або СКВУ. 

І Кінець) 

З яничари пруть, 
ягнята. 

З нікому меча 
підняти... 

Ти чуєш, сину? 
Не мовчи. 

Читаємо цю збірку І. 
Світличного І подивляємо 
його, шо СВОЇМ СЛОВОМ ВІД-
важно з-за тюремних мурів 
б'є ворога У країни, - що є 
ще в Україні люди, які 

Крізь Мордовії 
й Сибіри 

Ще носять гордо 
світло віри -

В свою незраджену 
любов. 

Дмитро Левчук. ЖИТ-
ТЯ І ПРАЦЯ. ФШ-
дельфія, 1978, ст. 
186. 
Ця книжка - це в дій-

сності біографія покійного 
Дмитра Л евчука, який тра-
гічно згинув в 1977-му році 
під колесами авта профе-
сора університету, який хо-
тів після катастрофи втіка-
ти, але був заарештований 
поліцієюгКнижкупро ЖНТ-
тя і працю Дмитра Лев-' 
чука скомпонувала його 
дружина Ірина Левчук, яка 
цією книжкою хоче збе-
регти пам'ять, jipo^cBoro 
чоловіка, який так трагічно 
згинув, хоч міг ще довго 
працювати та своїм тру-
дом поборювати московсь-
ку диктатуру в Україні' 
Недавно пані Чолій-Л евчук 
видала була своїм накла-
дом книжку про подорожі 
свого чоловіка по Европі 
(„Свобода", ч. 92, з 25-го 
квітня 1978), а тепер вона 
видає своїм коштом і по-
жертвамн прихильників її 
чоловіка книжку про життя 
й працю-cBoroL подруга, 

(Закінчення ивет. 4-ій)^ 

::. 

Олександер Кульчнцькнй 

ЧАС І ОСОБОВІСТЬ 
У ПРИЗМІ ЛІРИКИ 

ВОЛОДИМИРА ЯНОВА 
(У 50-ліття творчостн Автора) 

Вже не безпосередньою наявністю вічного у людянішу 
відчутті релігійних вартостей), але принаймні зазнаван-
ням почуття вічного у проминальному відзначається 
сприймання теоретичних вартостей науки чи естетичних 
вартостей поезії в констеляції особовосте Янова. CHMBO– 
лом цих вартостей стає в ліриці Янова їх містище - книга: 

Без жалю, мирно, в невідоме 
. Листками падають літа.:. 

- Г без утоми йду, ceidoMuik-– - -4-
Що втіха в дім мій завіта, 
Хоч підем в простір невідомий. , 

Як рік за роком багатіє, 
І тут, і там, і скрізь вже слід. 
Дозрілих ягід з квіту мрії, 
Не жалко втечі бистрих літ, 
Як рік за роком багатіє. 

І зрушили ліниві лави 
Спішить у свіжий слід співця. -
Піснями славити октави! 

1 вже не наша йде в століття 
Наука й мудрість наших книг: 
Це ж мови звук у наших дітях, -
У наших внуках не затих, 

. І йде з десятиліть в століття, (crop. 82) 

Перемога вічного.над абсурдною хаотичністю часовос-
ти життя буває можливою, наскільки СловочЛогосмисли-
теля, як і слово-мрія чи слово-клич поета стають, за екзис-
тенціялізмом Альбера Камю, осмисленням абсурдносте 
буття. 

З добою грузнемо в апокаліпсу 
Війни, і мору, й голоду, й провин, 
Без біло-чорного знання, що ліпше, 
Де істина, й де лжа, життя й загині 

0 
a t 

Бажаємо, чи ні - живем добою, 
І плаче в нас доба, й кричить із нас; 
Розранює серця і рани гоїть 
Блаженний наш, і наш нещадний часі 

І хто захоче думи наші знати. 
Пірнути мусить в темну хлань доби -
З терпіннями, і радістю посвяти, 
З прокльоном смерти, й щастям боротьби 

дстор. 11Т 

щ 

Дородом осени щасливий. 
Хоч ось зима, й мороз, і Aid, 
Хоч ніч згасить життя й пориви, 
Я шлю незнаному привТтТ 

В безсмерті книг живу щасливий, (стор.85) 
В „безсмерті книг" виявляється невмирущість вміщених 

у книгах естетичних вартостей пісень поета, як і теоретич-
них вартостей праць вченого: 

Співця і не співця октави, 
Що увійшли в чужі серця, 

ше ж! із розкладу йз pghr кошмиру.^ -
З'невідповіджених питань ганьби,"” 
Мислителі добі несуть у дарі 
Своїх думок І розв'язок скарби... (стор. 1 і 3). 

Посмак вічносте у переживанні та творенні вартостей 
мас свою небезпеку у можливості перетворення nepco– 
налізму особовосте, як творця й звеличника загально-
людських духових вартостей, на індивідуалізм спрагне-
його на прославу амбщіоналізму. Протазасобом для тієї 
небезпеки є належне відчуття в засягу власної особовосте 
етично-соціяльних-вяртостей життя у спільноті, зі 
спільнотою і для спільноте-Сам. автор добре свідомий 
небезпеки й місця спільноти та цТни-взінгмаеняя^аля 
правильного розгорнення власної особовости. Декілька' 
цитат із різних місць вказують на відчуття загрози та на 
включення себе у спільноту: 

А все ж, живий автопортрет людини, 
Не тільки власне барвне відбиття: 
Із нами йде доба й усі часини 
Сучасників багатого життя. )стор. 111) 

З чужими мислями та почуттями 
В колоні в простір і добу ідем, 
Мов буква в слові, сіра монограма. 
Щоб стати іменем з своїм лицем. 

Із дум доби, чи з простору спільноти, -
^ТГ --^Шрланц^ибуття, чи^.метулині^—-^-

По усміх успіху з терпінь тісноти 
Встає жива істота з мурашні, (crop. 1І5) 

Із усвідомлення вагомосте й місця етично-соціяльних 
вартостей в цілісній структурі особовосте може, що буває 
дуже часто, виникнути розуміння ще одного роду вартос-
тей, які наголошує Е. Шпрантер, а саме - вартостей 
політичних. Діється це тоді, коли взаємнення Із спільно-
тою групи (зокрема з національною спільнотою) набирає 
особливої наснаги та поєднується із активним унаявлея-
ням особовосте на забезпечення власній групі надряд-
носта у взасминахіз іншими групами,абойу протилеж-
них випадках, - звільнення власної групи від залежносте, 
від підпорядкування іншим. Дд цього уживається різних 
засобів, почавши від засобів морального ча економічного 
примусу і скінчивши на вжитті військової вади чи сил 
опору, революційної боротьби. Переконливим доказом 
наявносте і наснаги політичних вартостей в особовості І , 
Янова можуть послужити наступні рядки: 

(Закінчення на ст. 4-ій) 

і 

І 



Ч. 140. 
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 23-го ЧЕРВНЯ 1978 

Українська Музична Студія 

ПЙгр НАТАЛІ! КОТОВИЧ 

Наділі, 25 червня 1978 p., год, 5-та по вол. 

РІЧНИЙ КОНЦЕРТ 
фортиііяаовоімрюоїумкокаїшіучнівклісіїфортепіяну 
проф. НаталіІ Котовнч: Української Музично! Студії 
Н. К н Українського Музичного Інституту (Відділ у Ф1ла-
дельфІГ та Сеттлемент Мюзік Скул у Філадельфії, Па. 
Зала: п р и К я ю г а і 1 7 - і й в у л . , Ф і л а д е л ь ф і я , П а . 

ВІІІІИВІИІІІИІІІПІІІІІІНІПІИИМІІІІІІІІІІІІІІІІМІІНІІ 

ІЩявляють ДДДРОВИІИ... 
(Закінчення ji cm. hoi) 

"'"".; ПОВІДОМЛЕННЯ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Членів Українського Кооперативного 
Видавництва 

„ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
відбудуться 

дня ЗО червня 1978 (п'ятниця), год. 6-та веч. 
в нрнміщмші 

Українського Н а р о д н о г о Д о м у в Н ю Й о р к у 
при 140 Д р у г а А в е н ю , к імната ч. 22. 

Порядок нарад буде подання на Загальних Зборах. 
РАДА ДИРЕКТОРІВ 

Г о д . 5:30 - Засідання Членів Р а д и Директорів 

Карпатський 
Лещетарський 
Клюб -
Ню Йорк 
влаштовує 

в днях 1-го і 2-го липня 1978 року 
на кортах Оселі УНСоюзу 

СОЮЗІВКИ 
ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 1 

за першість СУАСТ-Схід 1978 
В ГРУПІ ЧОЛОВІКІВ, СЕНЬЙОРІВ, ЖІНОК, і 

ЮНАКІВ 1 ЮНАЧОК. 
в 3 огляду на це, що змагання відбудуться в двох днях Щ 

(субота і неділя), зголошення прошу присилати до чет-
червня 1978 р,,на^дресу: Mr Roman Rako– 

гау, 158 Manor Ave., Cohoes, N.Y. 12047. 
Tel. (518)237-6341. 

^ Провід турніру: Роман Ракочнй. ст.. Юрій Савчак. Зенон 
Снялик. Ярослав. Рубель, 

в Початок змагань в суботу, 1-го липня, год. 9-та 
ранку. 

є Влисове 5.00 дол. від особи. 
” Приміщення проситься замовляти через Управу 

СоюзІвкн. , „ . ' -, ' - . , 
UNA Estate Soyuzivka 

Kerhonlaon, N.Y. 12446 Tel. (914) 626-5641 Б fcernonlCton,N.Y. 12446 1^1.(914)6200041 J 

УКРАЇНСЬКА С В І Т Л И Ч К А Д О П О М А Г А С 

БАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т Е Й . 

місця праці. (В. Надюка 
прийняли на місце Вінса, 
звільненого на підставі 
„зменшення штату" робіт-
ників). 

б квітня від 8-ої год. 
ранку (значить 2,5 годин 
перед початком суду) ввесь 
квартал, де знаходиться 
будинок Подільського ра-
йонного народного суду, 
був обведений членами мі-
ліції і робітниками КҐБ; 
закрили вуличний рух пс-
ред будинком. 

Судову залю заповнили 
.зацікавлені' з рядів КГБ; 
через двері додал і нікого не 
пускали. Групою міліції ко-
мандував працівник КГБ 
Е. Александров переодяг-
нений на капітана міліції. 
До суду не пускали нікого 
зі знайомих Вінса через 
брак вільних місць, шо 
було очевидною брехнею. 

Матір і бабуся Вінса 
відмовилися спочатку ВВІА-
ти д о с у д у , ' вимагаючи, 
щоб пустили туди всіх рі д-
них і знайомих, в резуль-
таті чого робітники мілі-
ції і КГБ витиснули всіх від 
дверей вниз по сходах. 

Пропустили д о залі с е о 
тер П. Вінса Лізу і Натал-
ку, за ними також матір і 
бабусю. Увійшовши д о за-
лі, сестри старалися nepe– 
дати судді заяву, але робіт-
ники КГБ кинулися на них і 
затягнули д о бічної кімна-
ти, звідки їх перевезли до 
будинку міліції Шевченків-
ського району. Матір і ба-
буся старалися захищати 
своїх дітей і їх також вики-
нули зі залі, при чому руку 
матері поранили при две-
рях. 

В існуючому хаосі вда-
лося прорватися д о судової 
залі Н. Мамсиковій, знайо-
мій П. Вінса. Якийсь час 
вона була одинока зі знаяо-
мих і близьких Вінса, яка 
була присутньою на проце-
сі ввесь час. Пізніше допус-
тили матір і бабусю; 

Друзґ В1н^^рЬтестува-
ли проти поведінки влади і 
виготовили протестну зая-
ву д о голови суду та зібра-
ли підписи. В цей час члени 
міліції і робітники КГБ 
схопили А . Твєрдохлєбова, 
який приїхав з Москви на 
процес і арештували В. Ма-
ленковнча, свідка оборони, 
їх завезли д о приміщень 
міліції Печерського району 
та затримали до 7 - 8 - о ї 
год. вечора. При вході до 
судового будинку схопили 
Я. Бородовського, якого 
відправили до міліції... Ро-
бітники К Г Б старалися 
кілька разів задержати Т. 
Токаюка, товариша Вінса, 

-і 
і 

але присутні баптисти не 
допустили до цього. 

З цих причин д о судової 
залі не могли ввійти не 
тільки члени родини і прия-
телі П. Вінса, але й його 
свідки. 

Під час суду П. Вінс 
тримався мужньо і спокій-
но. Від самого початку 
суду відмовився відповідач 
ти на питання, заявивши, 

-що ввесь процес протиза-
конний. На питання1 відпо-
відала матір Вінса, як сві-
док оборони. 

Вісім свідків складали 
обвинувачення -проти Він-
са. Вони, в основному ву-
личний елемент, були СПЄ-
ціяльно приготовлені ДО 
цього. 

Адвокат Н. А. Шаф-
ранський вказував на бага-
точисленні обставини (ди-
вись залучені „Клопотан-
ня" і „Касаційна жалоба") 
що доказували необ'єктив-
ність процесу і судового 
слідства та вимагав, щоби 
справу П. Вінса піддати 
дальшому слідству, але суд 
це відкинув. 

На перерві, перед прочи-
танням вироку, робітники 
КГБ старалися затримати 
Н. Максикову. якій вдало-
ея бути на цілому суді, але 
через матір Вінса д о ареш-
ту не дійшло. Зате їм обом 
не вдалося бути на прочи-
танню вироку, була тільки 
бабуся. 

Вирок суду: позбавлен-
ня волі на один рік у внп-
равно-трудовій колонії за-
гального режиму (макси-
мальне покарання за стат-
тею Українського крнміна-
льного кодексу). 

Петро ВІНС виголосив 
„посліднє слово", сказав-
ши, що вже рік раніше 
йому грозили робітники 
КГБ судовою розправою і 
ось вона тепер сповнилася. 
Він підкреслив, що і він 
тепер знайшовся . н а . лаві 

^Дарію СТРПЯНЯК переобрано 
на голову ОЖ ОЧСУ, Відділ 

у Ню Йорку 
Річні Загальні Збори 

ОЖ ОЧСУ Відділу в Ню 
Иорку відбулися 9-ГО КВІТ-
ня 1978 року. 

Збори розпочато молнт-
вою „Богородице Діво". 
Постанням в місць та хвн-
линою мовчанки вшанова-
но пам'ять членкнні Упра-
вн Віддиху св. п. Тоні Ба-
бухівської, яка померла 21-
го січня 1978 року. 

Нарадами проводила ДО' 
лова Президія, що П очо-
лювала .Марія Нестерчук 
— заступниця голови 
ловної Управи мґр 
Уляии Целевнч; заступиИ' 
цею голови Ділової Презн-
дії обрано Хванну Качор, а 
секретаркою проф. Павли-
ну Андріснко - Данчук. На 
Збори прибули представяи-
ки братніх організацій, 
які складали привіти: Ма-
рія Нестерчук від Головної 
Управи ОЖ та від Відділу 
в Асторії, Богдан Качор 
від 2-го Відділу ООЧСУ, 
Єлнсавета Сидор - Чарто-
ринська від СУМА, Андрій 

РІЧЧЯ UMuiw iUagT' 
Ширші Стодиии щдасвяче-
ні сл. п. Славі Бендери, 
дружня! сл. п. Степана 
Бендери; та TTTl4,fld Сходи-
ии присвячені Українській 
Жінці." Героїні, 

Відділ брав участь у 
жах імпрезах, влаштовува-
иих Об'єднаним Комітетом 
УККА та парохісю св. Юра 
в Н ю Иорку, а найважлн-
в і т а а них, — участь у Фв-
стнвалю в травні 1977 ро-
ку. Членкнні Відділу, крім 

Го- муравлнної праці у Відділі, 
иґр беруть активну участь у 

підготош прийнять та пе-
рекусок для церкви, ШК0-
ли, братніх організацій 
УВФ на чолі з нашою пос-
подарчою реферевткою Со-
фібю Когут. Церковний хор 
складається а 80 відс. член-
кинь ОЖ. 

Після звітувань голова 
Дарія Степаняк дякувала 
в с і м членкнням а а 
участь в похоронних обря-
дах та пожертви на оборо-
ну політв'язнів, замість 

Український День стейту 
Коннектикат 

Традиційний Українсь-
кий День стейту KOHHCK– 
тикат відбудеться 25-го чер-
вня 1978 на грунтах мана-
стиря Покрови Пресвятої 
Богородиці в Ню Кейнн. 
Коннектикат, (Понус Ст.З 
Мерит Парквей з'їзд ч:Зб). 
Програму започаткує Ар-
хиєрейська Служба Божа в 
сослуженні духовенства 
околиці в годині 11-ій пе-
ред полуднем. 

Опісля буде полуденок на 
грунтах манастирськоїоби-
телі, де можна буде по по-
міркованих цінах дістати 

смачні українські й а.мери-
канські стравИ. 

У мистецьку програму 
ввійдуть виступи танцЮг 
вальних і руп різних napo– 
хій. нока j виробів у:фаїн-
ського народного мнстецт-
ва кераміки, вишивок і 
інших Спортову програму 
виповнять імагання в пла-
ванні. вілбиванка дружин 
поодиноких парохій та інші 
гри. :" 

Головою Комітету У.Г-
раїнського дня t п. ДаИи-
ло Горбатий, а головою 
пікніку и. 1'ишард І виник.. 

- гідтт””'у Віддід проробив реашваїщя, вони не зійшли 

юооо^игиг^^^к^іь^іь^т^ж^^^^^^^^^^^^^ч^ 
Український Музичний Інститут Америки 

.Відділ Ню Йорк 

Субота, 24-го червня 1978 p., о год. 5-ій по пол. 

КІНЦЕВИЙ ВИСТУП УЧНІВ 
Клас: М. БАЙЛОВОТ, Р. ВЕНКЕ, Г. МИРОШНИЧЕНКО-КУЗЬМИ, 

Л. СТРУГАЦЬКОГО, К. ЧІЧКИ-АНДРІЄНКО. 
Зали Дому Українського Визвольного Фронту 

136 Друга Авеню, 2-ий поверх, НЮ ЙОРК, H. Й. 
т 

Запрошуємо Українські Громадянство взяти участь та підтримати 
нашу музикальну молодь. 

p H U L U ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ – ^ ^ y ^ ^ C f l f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 

да, Петра Яковлевича Він-
са, в Таборі заслання в 1943 
році, після переслідувань 
бабусі Лідії Михайлівни 
Вінс (заслана в Сибір на 
три роки в . 1964 році).і ча 
кінець, після численних п о - 1 в'язнів, 
карань його батька, Геор-
гія Петровича Вінса (по 
відбутті покарання в табо-
рах - ше 5 років заслаи-
ня). Це, казав П. Вінс, 
логічне продовження всіх 
тих переслідувань, яких за-
знала родина Вінсів на про-
тязі життя її членів за 
кілька поколінь. 

12 квітня адвокат H. А. 
Шафранський вислав д о мі-
.ського київського, суду ка-
сапійну жалобу, а б квітня 
— клопотання в справі П. 
Вінса до Подільського ра-
йонного народного суду. 

Про всі заходи повідом-
лено Роберта Миллса, кон-
сула США в Києві". 

Прятка від Крайово! Упра-
ви ТУСМ-у, Юлія К0ПЧИН-
ська від Товариства кол. 
Вояків УПА, Степан Жу-
равський від Батьківсько-
го Комітету Осередку СУ-
МА. 

Короткі, стислі, але сут-
тєві були звіти секретарки 
Марії Пекджоли в: фінан-
совоі реферектки Наталії 
Хомут. Обшнрннй звіт по-
дала голова Дарія Crena– 
няк, який заторкував всі 
референтурв; після того 
окремі реферевтки Д0ПОВ-
нювалн кожна зі своєї ді-
лянки. 

Дарія Степаняк у звіті 
заявила, що Відділ проваг 
дить многогранну працю, 
яка в основному ділиться 
на зовнішній і внутрішній 
відтинок. На зовнішньому 

квітів на могилу Е чолові-
ка, сл. п. інж. Романа Сте-
паняка. Пані Марія Лозии-
ська подякувала за участь 
у похоронах, пожертви 
на оборону політв'язнів та 
молитви за душу S чолові-
ка, сл. п. мґра Евгена Ло-
зинського. Пані Марія Hec– 
терчук подякувала Відді-
лові за пожертву 50 дол. на 
Головну Управу ООЧСУ 
(згідно з бажанням noxift– 
ного) та участь в noxopo– 
нах її чоловіка сл. п. д-ра 
Володимира Нестерчука. 

Сумно було дивитися на 
нашу президію, де засіда-
ли наші провідні членкнні 
в жалобі. Вони втратили 
своїх друзів життя недав-
но, майже в тому самому 
часі. Але, не зважаючи на 
свої особисті трагедії та пе-

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ ГМЕРТИ 
Дорогої ДРУЖИНИ, МАМИ і БАБЦІ 

бл. п. ! 
МАРІЇ КОБАСОВСЬКОЇ 

з роду КОБРИН 
буде відправленії 

С Л У Ж Б А Б О Ж А з П А Й А Х И Д О Ю 
в с у б о т у , 1 л и п н я 1 9 7 8 p . , о г о д . 9-ій р а н к у 

В Українській Католицькій Церкві 
П р е ч . Д і в и М а р і ї в К а р т е р е і . Н. Д ж . 

(Carteret. N.J.). У 
Про молитва за душу Покійної просять: 

муж - ІВАН 
ДОЧКИ - ІРЕНА і ГАНИ і Роли нами 

чималу працю, головнішу 
а них тут треба згадати — 
2^-го жовтня 1977 року 
членкнні зорганізували го-
лодівку під Об'єднаними 
Націями в обороні політ-

1 яка була продов-
жеяням великої Всеукраш-
ської Маніфестащї Ню 

зі своїх постів, а далі BHKO-
нують свої обов'язки на 
чільних постах Об'єднання 
Жінок .ОЧСУ. 

На пропозицію Номіна-
ційної комісії в складі: Ма-
рія Лозинська — голова, 
Юлія Копчинська і Воло-
димира Харук — члени, 

Иорку та околиць. До спів- обрано нову Управу в 
участи запросили довко- складі: Дарія Степаняк — 
липпгі Відділи ОЖ та інші 
жіночі організації; деле-
гатки Відділу - Дарія 
Степаняк, Юлія Копчивсь-
ка та Меланія Коханська 
- брали участь у Жіночій 
Стейтовій Конференції в 
Олбані, яка попереджувала 

голова, Марія Твердовська 
та Марія Коваль — 'eexpe– 
тарки, Анна Кульчицька 
та Теодора Цебрій — opra– 
нізаційні, Наталя Хомут 
та Володимира Харук — 
фінансові, Марія Лозинсь-
ка та Павлівн Данчук — 

flpppgpgcssqacssacioagao^^ 

w–: 

УВАГА! УВАГА! 

МУЗИЧНО-РОЗВАГОВІ ТАБОРИ 
Українського Хору „МОЛОДА ДУМКА" в Ню Йорку 

відбудуться від 23-го липня до 12-го серпня 1978 р. 
на Оселі УРСоюзу „Верховина" в Ґлен СпеЙ, Н. Й. 

для молоді у віці від 8-16 років. 
ллі; 
За анкетами зголошень проситься звертатися, найдальше до 5-го лнпна 1978 р. до: 

І UKRAINIAN CHORUS -DUMKA– OF AMERICA, inc. (Moioda Dumka) 
140-142 Second Avenue, New York, N.Y: 10003 

ТАБОРОВИЙ КОМІТЕТ 
iBiwaaa'iiitiKKifcitiw îtKKKKBawa а ц а аАЖ^^^^^^^^ і̂ьііжіь^^^^ч^пп і̂т^^^^ 

Український Музичний Інститут Америки, Інк. 
Відділ в Ірвінгтоні, Н. Дж. 

"'^"-'-".І-'.'іп'іч' влаштоауі--— 

ВЕЧІР УКРАЇНСЬКОЇ 
СУЧАСНОЇ МУЗИКИ 

^ В ^ " В програмі фортепіянові твори 30-ти композиторів: 
а В. Барвінського, І. Беркоаича, М. Вериківсьхого. В. Довженка, М. Дремлюги, О. Жу-

ка, В. Киреяка, П. Кознцького, М. Колсссн, А. Коо-Анатольського, В. Косснка. М. 
Любарського. С. Людхеаича, Б. Лятошинського, Н. Ннжанківського. Л. Реауцького. 
Ю. Рожавської, А. Рудннцького. В. Сирятського, Я. Степового, Б. Фільц, І. Шамо. 

; А. Штогареика, та 
є В. Грудина, 3. Ляська, 1. Недільського, 1. Повалячска. Р. Савицького, І. Сояевицького, 

М. Фоменка, - компознторів-педагогів УМІ для відзначення - 25 РОКІВ ЙОГО 
ІСНУВАННЯ. 

' а Програму виконують ічяі УМІ, кл. Г. Клим: Т. Бабсяко, Є. Вовк, Н. Гнат, Р. Гопа-
люк, А. Григорович, Л. Гусак, І. Дав. Н. Закаляк, Л. Олійник, О. Олійник, У. Пів-

г ковська, X. Терлсцька. 
Неділя, 25-го червня 1978 р. Год. 6-та вечора 

.Заяв Українського Народного Дому, 140 Prwpect Ave., irvington, NJ. 

ЧОТИРИ... 
(Закінчення зі cm. 1-ої) 

- тету та активного грома-
дянина д-ра Альберта Кіпу 
і згаданих уже голів сою-
зових Округ Петра Тарнав-
ського, Тимка Бутрея та 
мґра Романа Дякова. - - - - - -

Мистецьку частину про-
грами виповнили, збираю-
чн ентузіястнчні аплявзи 
публіки, танцювальний ан-
самбль , , В о л о ш к и " під 
мистецьким керівництвом 
пані ЗоГ Ґраур-Корсун з 
Філядельфії та згаданий 
вже танцювальний ан-
самбль з Мек Аду під керів-

'ннцтвом о . Богдана Леви-
цького.Не менші аплявзи 
та подив викликав виступ 
квартету сестричок Ліди, 
Наталки, Надійки і Ксені 
Гевків з Філядельфії, які в 
супроводі гітари Марти 
Штинь танцювали, співали 
і продеклямували вірш ред. 

гяиа', ,Привіт Вгггп--
иі". 

Слово про „Свободу" і 
видання УНСоюзу мав, як 
згадано, ред. А . Драган, а 
новообраний головний 
предсідник У Н С д-р Іван 
Флис в заключному слові 
наголосив важливість' ви-
дань УНСоюзу, вітаючи 
приданих та дякуючи і rpa– 
тулюючи організаторам і 
виконавцям цієї вда-

. лої Імпрези, яку започат-
ковано співом американсь-
хого і українського наиі-
ональних гимнів, а закінче-
йо співом „ Н е пора". 

Програмою проводила 
„душа" цієї імпрези, пані 
-АвваТВрасг" 

Всеамериканську 
Конференцію в 
Тексас (кожен стейт мав 
таку Передконференцію). 
На Всеамериканській ЗКі-
ночій Конференції, пред-
ставниці Відділу Дарія 
Степаняк та Юлія Копчин-
ська, брали так активну 
участь разом з члевхинями 
інших Відділів в прове-
денні пропаганди за заліз-
ною васлоиою, що увінча-
лося певним успіхом. 17.-го 
грудня ЮТ7 року заходами 
Відділу відбулося урочис-
те „Засвічення Ялинки ,' 
на бальконі дому ОУВФ 
для дітей українських по-
літв'язнів. 

На виутріпгньому відтин-
ку Віятгіл BTtPnrrvflqp яепи-
чавнй бенкет з нагоди 10-

Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон-
зовій обгортці Із золотими 
буквами. И2 сторінки із фо-
тографічною докумчнтаціею. 

Ціна 15.00 дол-ірів. 
SYOBODA 

80 Montgomery Street 
Jersey City, N J . 0180S 

Мешканців стейту Ню Джеріі w– 
боа'я-ivr 5е; сТейтового податку'. 

Жіночу культурно . - о с в і т н і . рефе-
Гюетові, рентки, Юлія Копчикська 

та Маря Василик — імпре-
зові, Богданна Чарторий-
ська — пресова, Софія Ко-
гут і Марія ЯпДв — rocno– 
дарчі реферевтки, Доня 
магаль і Марія Гусак -
суспільна опіка, Володи-
мира Харук — архив'ярка, 
Меланія Коханська, Марія 
Мачула та Марія Грнцког 
вян — прапороносці. Віль-
ні члени: Стефа Чорна, 
Ніна Пиль, Параскевія Кут 
зьмович, Іванка Качор. 
Контрольна комісія: Марія 
Лозинська — голова, Але-
ксандра Грицковяк, Люд-
мила Костнк, Катерина 
Плішак, Марія Пятка — 
члени. 

Переобрана голова Дарія 
Степаняк у зворушеному 
тоні подякувала за довір'я 
і заклякала членкинь до 

- "у-т,ої співпраці, бож у 
співпраці сила. 

Збори закрито відспівай 
ням „Не пора". 

О б ' є д н а н н я М н с т ц і в У к р а ї н ц і в в А м е р и ц і 
Ділимося сумною вісткою з Українським Громалянством 

з причини смерти 

^ 

мистця 
ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО 

М О Л О Д Ш О Г О 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Опечаленій Донці та Родині Покійної о вис.іовлюсмо 
. -глибоке-співчуття. 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого і Неіяб)інього 

МУЖА і БАТЬКА 

С Л . п . 

ПЕТРА ЛОЦУНЯКА 
буде відправлена 

З А У П О К І Й Н А С Л У Ж Б А Б О Ж А 
з П А Н А Х И Д О Ю 

у с е р е д у , 21 ч е р в н а 1978 p . , о г о д . 8-ій р а н к у 
в церкві с в . П о к р о в и у Ф і л я д е л ь ф і ї , П а . j 

При Lindbcrg Blvd. 
Про молитви просять: 

дружина - НАДІЯ 
діти - ЄВГЕН і ВІКТОРІЯ 

Б. 0 . Чарторнйська 

k 

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ЖІНОЧА 
ДОПОМОГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ -

ГОЛОВНА УПРАВА 
Ню Йорк, Н. Й. 

Замість квітів на СВІЖУ могил) 
с л . п . р е д . В а ч е с л а в а Д а в и д е н к а 

мужа нашої заслуженої голови Відділу, ловголітиьоі 
секретарки Головної Управи іьні ДІЛИ 

складаємо 100.00 доларів 
на висилку бідним дітям на літні табори и БгльгіІ. І 

За Управу: 
О. Томашіаськя 

Замість квітів на могн.і) 

с л . п . В я ч е с л а в а Д а в и д е н к а 
зложили на акцію „Діти Дітям : 

Родина Могучих 125.00 
Родина Шонк-Русича 50.00 
Тамара Гундлей 20.00 

9 
Замість квітів на мої н.п 

с л . п . Р о м а н а С т е п а н я к а 
зложили 40.00 лолярін 

Зірка і Роман БЕРЕЗИ 
Дуже ДЯКусмо Жертво іаииям. 

-

МвИ ШВІ 
Микола Понеділок 

Рятуйте мою 
повк 

Обкладинка та Ілюстрації 
ЕДВАРДА КОЗАКА-ЕКО 

Сторінок 603 ' Ціна 8:00 дол. 
S V O B O D A 

SO Montgomery Street 
Jeraey city, N-J. 07808 

Мешканців стейту Ню Джерзі ic– 
бов'язус 5ЧЬ стейтоаого податку. 

-ш 
ВСТУПАПТВ В ЧЛЕЯШ 

УНСоюзу.' 

Ділимося сумною вісткою, що з Волі Всевишнього, 20-го червня 197Я року, 
відійшов від нас у Вічність, по тяжкій недузі, 

„ „ „ ; „ „ . ^наш Найдорожчая 15АТЬКО. ДЗЯДЗЬО І БРАТ 

бл. п. 
О. 

' 

ВОЛОДИМИР КОРЧИНСЬКИЙ 
парох перкяи св. Івана Хрестителя в Рівергед, Л. Ай.. Н. й., 

народжений в Могильниці коло Теребовлі, Україна, 
парох церков в Україні і Німеччині. 

Горем прибиті: 
ЛІДІЯ - дочка з мужем ЮРІЄМ ДИГДАЛОМ 1 дітьми 

Е8ГЕНОМ, POMAHOH, НЕЛЕЮ І МАРІЧКОЮ 
НЕЛЯ - дочка з мужем БОГДАНОМ ЛСХМАНОМ і дітьми 

БОГДАНОМ, ПЕТРОМ, МИХАЙЛОМ І МАРКОМ 
Ближча 1 дальша Родина в Україні й Америці 

' ПОХОРОНИ иічиутьса в середу, 21-го червня W S p . - ПАРАСТ АСОМ, о і од. 8-ій 
аеч. в церкві св. їв. Хрестителя в Рівергед, Л. Ай. І в четвер, 22-го червня, о год. 10-ій 
рянку'відправиться СЛУЖБА БОЖА. 

В п'ятницю, 13-го червня 1978 р., о год. 10-ій рянку буде відправлена З А У ПОКІЙНА 
СЛУЖБА БОЖА в церкві свв. an. Петра І Павла в Бріджпорті. Па., а опісля буде 
похованнй на місцевому цвинтарі. 

^ 
Л : '. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 23-го ЧЕРВНЯ 1978 Ч. 140. 

Виховна праця у Школі 
Українознавства в Асторї 

Минуло вже 25 років від „Листопадовий Зрив' 
коли парох тієї хвилини 

церкви Чесного Хреста в 
Асторії о. Сотер Голик ЧС-
СВ відчинив двері napo– 
хіяльного дому для україн-
ських дітей, започатковую-
чи Школу Українознавства 
в тій дільниці міста Ню 
Иорку. Школа Україно-
знавства в Асторії постійно 
розвивалася, завдяки тру-
дові теперішньої директор^ 
кн школи пані Наталії Хо-
манчук. яка своїм організа-
щйним хистом зуміла згур-
туватп в школі понад сотню 
дітей, та добрих кваліфіко-
ваних учителів, які дуже 
совісно виконують свої обо-
в'язкн придержуючись про-
грами Шкільної Ради УК-
КА. 

Львові, та в січні Свято 
проголошення Самостійної 
Української Держави 1918 
року. 

В грудні м.р. вшанували 
ми святочною програмою 
їх Блаженство Патріярха 
Иоснфа 1-го з нагоди 86-
ліття народження і 60-ліття 
священства. Директорка 
школи пані Наталія Хоман-
чук підкреслила в своїй до-
повіді заслуги Патріярха 
для закріплення Помісної 
Церкви й Патріярхату, та 
Його терпіння за Христову 
віру в большевицькій тюр-
мі. Піснями й деклямаціямн 
учні звеличали воїна Хрн-
стової Церкви. 

Як кожного, так і м.р., 
відбулася гостина св. Ми-

Крім навчання предметів колая. яка припала в сам 
у визначених годинах, учи 
телі ведуть виховну працю, 
яка проявляється влашту-
ванням імпрез, виконаних 
силами учнів усіх кляс, 
включно з дошкіллям, яке 
веде Лідія Маґун. 

Публічні виступи дітей 
дуже корисно впливають в 
процесі їх виховання. В 
першу чергу виробляють у 
дітвори почуття відваги й 
гордости, при чому учні 
краще опановують дикцію 
вимови, а вивчаючи тексти 
пісень чи декламацій, за-
своюють багато гарних лі-
тературннх слів, розвива-
ють пам'ять, та розбуджу-
ють почуття любовн до ви 

календарний день 19 гру-
дня. 

В першій частині nporpa– 
мн всі учні школи, під opy– 
дою учительки пані Марії 
Олннець відспівали низку 
коляд і щедрівок, як також 
виголосили кілька святоч-
ннх і новорічних побажань, 
чим впровадили в добрий 
настрій батьків, які запов-
ннли залю. 

У другій частині nporpa– 
ми випроваджено сценку 
апокрифічного змісту, в 
якій зокрема вив'язався п. 
О. Марак в ролі св. Мико-
лая, та ангели — учениці 
6-ої кляси: І. Мікода, К. 
Малаховська, Г. Міхальцьо. 

1KJLD J IVJ-1^ 1 І Л J I I V U U U H ^ v " ” 

значних діячів української Не бракувало и чортика з 
культури різками, який немало зав-

Цього року ми відзначи- Дав страху дітям. Вели-
ли піснями, деклямаціямн, ка радість була при розда-
та короткими доповідями чі подарунків, яка перемог. 

ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
,' Закінчення 

використовуючи спогади й 
оповідання свого чоло-
віка та інформації тих 
осіб, що разом з ним 
співпрацювали. 

Цікаво читається біог-
рафію Д. Левчука, народ-
женого в 1900-му році на 
Поліссі, але в 1915 році 
його родину переселили аж 
над Волгу в Саратовську 
губернію. Його доля заве-
ла до Києва, де йому після 
різних пригод вдалося скін-
чити правничі студії. 

Найцікавіший в цій 
книжці розділ про суд на 
Переяславщині, де моло-
дий правник Д . Девчук 
вперше виступав як оборо-
неиь, і де селяни ,,заги-
нали" комуністичних суд-
дів-безбожників. 

Авторка оповідає про 
те, як її чоловік став при-
хильником Гетьманського 
Руху, як він виїхав на еміг-
рацію, і як тут працював як 
журналіст. Про смерть Д . 
Левчука і про його noxo– 
рон та про прощальні про-
мови в часі похоронних об-
рядів подані докладніші 
звіти. 

В книжці 8 світлин. 
Книжку продається за чо-
тири доляри, її можна ку-
пити в авторки - irene Lev– 
chuk, 5010 N. Wamock St., 
Philadelphia, Pa. 1914-1. 

Вячеслав fTlpoKO– 
пович. ,.BfTffE ПІЯ-
ДАНСТВО”.До numaH– 
ня про правну природу 
з 'єднання України і 
Москви. Українська 
Бібліотека імени Симо-
на Петлюри в. Пари-
жі. Париж, 1976, cm. 
134. 
Секретар Ради Бібліо-

зі crop. 2-ої, 
теки ім Симона Петлюри 
в Парижі М. Ковальський 
гаряче рекомендує читачам 
цей останній твір покійно 
го В. Прокоповича, бо це 
„цінний і вартісний вклад у 
зрозуміння нашої історії, 
головним чином епохи 
гетьмана Богдана Хмель-
ницького". 

Автор доводить, що Ук-
раїна і після 1654-го року 
„оставалася самостійною 
державою і цар нею фак-
тично не володів, задо-
вольняючися номінальною 
и від себе залежністю й 
титулом." 

В. ПроюІповнч стверд-
жує, що „в очах сучасни-
ків - українців і чужин-
ців - це примкрье", „przy– 
mierze" мир, угода „з'єдно-
чення приязні", умова про 
оборонну, .протекцію, ТОДІ-
шнім латинським терміном 
мовлячи, союз. 

Це акт д в о с т о р о н н і й 
взаємний, угода двох рів-
них сторін" (ст. 59). 

Та що з цього всього 
залишилося до указу з 1876 
року — це всі ми дуже 
добре знаємо, так само 
точно знаємо з ленінської 
конституції той пункт, 
який дозволяв Україні кож-
ної хвилини відійти від 
Москви, і знаємо, що ста-
лося б із тим українцем, 
який відважився б згадува-
ти про отдєлєніє! 

Як бачимо — в цій 
справі немає різниці між 
московськими царями і 
московськими комуніста-
ми. Царі потребували біль-
ше як сотні років, щоб 
знищити сліди української 
самостійности, a MOCKOB– 
ські „пролетарі" роблять 
це в скорішому темпі. 

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш А Щ Ш Щ Щ Ш 
СТРАШНА НЕБЕЗПЕКА! 

Надсилаємо щойно випущене повідомлення з nonepe– 
дженнями "Людству загрожує велика небезпека! Но-
вий Йорк під загрозою ПОТОПУ!" У змісті сказано й 
про загибіль Джорджії та Каролайни, Англії, Франціїй 
Каліфорнії. Матеріял подано на основі чиселних появ-
лень БОГОМАТЕРИ в Фатимі (Португалія) й Гарибан 
далі (Еспанія),а також пророцтв яснобачучого амери-
канця ЕдгараКЕЙСА, сучасних видатних науковців із 
усього світу та Колумбійського Університету (ЗСА)і 
Членів ВЕЛИКОГО БІЛОГО БРАЦТВА ще в минулому 
віку про це саме. - НЕГАЙНО придбайте й озна-
йомтеся,щоби бути готовими уникти страшної події а 
чи загинути з молитвою на устах! ЦІНА книжечки -
ОДИН американський долар. НЕ ЛЕГКО В АХ ТЕ! 

M r . M . L a u r e n k o 
5 6 S t a g g S t . 1 2 A B r o o k l y n , N . Y . 1 1 2 0 6 
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ла страх у дітей при появі 
чортика. Це свято залвшас 
у дітей гарні й приємні 
спомини на протязі довгого 
часу. 

Після цього свята учите-
лі почали підготовляти 
програму до концерту в по-
шану Тараса Шевченка, 
який відбувся у неділю, 19 
березня з повним успіхом. 

Свято відкрила Н. Хо-
манчук, та подала nporpa– 
му концерту, що її започат-
кував шкільний хор від-
співанням Заповіту. Гарно 
опрацьований реферат „Іс-
торнчні події в творах Шев-
ченка" підчитала вчитель-
ка Л. Більовщук, а відтак 
слідував монтаж віршів „в 
пошану поета" у внконан-
ню дітей першої й другої 
кляси, що їх підготовила 
учителька В. Хоманчук. 
Учні третьої кляси рециту-
валн частини вірша ,,Роз-
рита могила", а ролю Ук-
раінн виконала учениця 7 
кляси Оленка Підгорецька. 
Цю інсценізацію підготови-
ла учит. М. Михайлів. Пі-
сля того відбулась сценка з 
життя поета п.н. ,,Тарас 
Пастушок", що її підгото-
внлн й гарно відограли уч-
ні четвертої кляси під про-
водом уч^М. Олинець. Зна-
меннто зі свосї ролі пастуш-
ка вив'язався Христофор. 
Боднар, а в ролі Катерини 
— Наталія Дмитренко. При 
деклямуванні частини „По-
сланія" учням п'ятої кляси 
відчувалось, що вчитель В. 
Явдошин добре проаналі-
зував цю поему, бо внпро-
вадив уривки в яких Т. 
Шевченко предсказав май-
бутне українського народу, 
та його заклики до згоди, 
братньої любови й науки, і 
сьогодні актуальні україн-
ській спільноті в розсіянні 
по світі. Живий образ „У-
країна Шевченкові" пред-
ставили учні шостої кляси 
з якими працювала уч. М. 
Нестерчук. Кінцевою точ-
кою програми була інсцені-
зація містери „Великий 
льох", яку випровадили уч-
ні сьомої кляси. Драму цеї 
містерії пояснила днр. Н. 
Хоманчук, а хід інсценіза-
ції вів О. Вітюк. 

На тлі суботнішньої церк-
ви, учениці 7-ої кляси: X. 
Івашко, Л. Набока й М. Мі-
хальцьо в ролях душ гарно 
виглядали й деклямували 
першу частину цієї поеми. 
В другій частині, на зміну, 
на сцену вибігли чорні во-
рони: К. Малаховська, І. 
Мікода й Г. Міхальцьо, а 
ролі лірників виконали: Т. 
Боднар, М. Мнкитів і О. Ду-
санівський. Інсценізацію за-
кінчнли робітники з лопа-
тами в руках, які мали роз-
копати могилу й дістатися 
до домовини Богдана. Ці 
ролі виконали: А. Кухар, І. 
Підгорецький, В. Загній-
ний, Р. Мочара й П. Набо-
ка. 

Точки слова переплітано 
піснями „Поклін Тобі Tapa– 
се", „Разом діти України", 
„Садок вишневий", „Реве 
та стогне", „Сонце захо-
дить" та інші, що їх відспі-
вав дітячий хор під орудою 
учительки М. Олннець. 

Веселою й розваговою 
імпрезою для учнів, зокре-
ма для дітей дошкілля й 
нижчих кляс с весняна за-
бава, яка цього року відбу-
лася у неділю, 14-го трав-
ня в день Матері. Хоча бу-
ли зливні дощі, того дня о 
год. 3-ій по полудні батьки 
зі своїми дітьми заповнили 
залю. Це була велика й 
приємна несподіванка для 
пань членів Забавного ко-
мітету під зарядом п. Ба-
рана. 

Програму підготовили й 
вели учительки. Гарними й 
добірними віршами й пісня-
ми діти звеличали свою лю-
бу неньку, а також діти до-
шкілля вручили своїм ма-
терям гоздики, як символ 
любови й подяки за її жер-
твенну працю над їх вихо-
ванням. 

Продовженням свята Ма-
тері була дитяча забава, 
програму якої заповнили 
українські народні танки 

ев^^уг?^л^4жвУУМіллллаллл'' ттЩ тЩШШшшШшіШшйт 
У всіх правнмх справах, тайга як: розводи, тестаменти, імі-

j грвційні справи, спадпрот, випадки, справи зв'язані з не-
рухомосгями, трансакція маєткових справ кревних, які 

t живуть в Україні або в Польщі, прошу мертатиеа до: 
WASYL NEZ0WY 

consultant for 10U1S KONOWAL. attorney 
Години урадувавша тільки за домовлеившм. 

Room 803. 1411 Walnut Street. Philadelphia, Pa. 19102 
Tataphona (215) 563-3332 

і ч щ х м іваивмааввин 

Повідомлення Ліги проти 
знеславлювання українського 

імени 
Безпосередньою причи- га допомагає порадами мі-

ною постання Ліги проти 
знеславлювання україн-
ського імени була реакція 
української громади на 
фільм ,,Голокост", у яко-
му представлено наш висо-
кокультурний і добросер-
дечний український нарід, 
як нарід кровожалних ан-
тисемітів. Та завдання Лі-
ги йдуть далеко поза enpa– 
ву , ,Голокосту". Перед Лі-
гою стоїть велике і важли-
ве, але необхідне завдання 
протидіяти усяким акціям 
очорнення і знеславлюван-
ня українського народу, а 
теж зневаження або про-
мовчування його визволь-
ної боротьби, незалежно 
звідки ці очорнювання і 
знеславлювання не йшли б. 

Щоб дії Ліги були ус-
пішні, не зважаючи на бай-
дужу, а то й неприхиль-
ну поставу великої частини 
американської преси і теле-
бачення, ці дії мусять сгш-
ратися на можливо найкра-
щій історичній документа-
ції та й суттю і формою 
бути на високому рівні. У 
зв'язку з цим Ліга потре-
бує зрозуміння, співпраці і 
допомоги української rpo– 
мади, а іменно у таких 
ділянках: 

1). У зв'язку з КОМП-
лектуванням архіву й під-
ручної б ібл іотеки , Ліга 
просить присилати на адре-
су: Ukrainian Anti-Defama– 
tion League, P.O. Box 2142, 
Jenkintown, Pa. 19046, знім-
кн, свідчення, документи і 
інші матеріялй, які відно-
сяться до допомоги з бо-
ку українського населен-
ня жидам під час німець-
кої окупації. Ліга рівнож 
звертається до українсько-
го громадянства и oprani– 
зації допомогти у збиран-
ні відповідної документа-
ціі про український Голо-
кост (голод 1933 p., зло-
чинні дії Чека-НКВД і т.п.) 
для видання брошур, які 
могли би бути внкорис-
тані американськими шкі-
льними радами в окремих 
програмах про голокости в 
світовій історії. З присла-
них матеріялів будуть зро-
блені фотознімки або ко-
пії, а оригінали будуть 
повернені власникам. 

2). Просимо зголошува-
ти до Ліги евентуальнії 
шкоди спричинені фільмом" 
,,Голокост", як, наприк-
лад, втрата праці, напади 
на дітей у школі тощо. 
Адвокати, які співпрашо-
ють із Лігою розглянуть 
прислані справи й оцінять 
чи ці справи надаються до 
судового зажалення. 

3). Праця Ліги вимагає 
різних видатків, а іменно 
видатків та устаткування 
бюра Ліги, архіву і підруч-
ної бібліотеки Ліги, на по-
шту і телефон, на друку-
вання меморіялів, брошур, 
летючок, на покриття кош-
тів дороги осіб запроше-
них виступити на спеціяль-
них телевізійних програмах 
або перед чужою публікою 
на евентуальні судові по-
зови і т. п. 

Громадяни, які розумі-
ють потребу існування Лі-
гн і які ХОТІЛИ б ДОПОМОГ-
ти їх фінансово можуть 
вплачувати свої пожертви 
на вище подану адресу, або 
на конто ч. 4314 у щадниці 
Самопоміч у Філядельфії 
її адреса: Ukrainian Self-
reliance Federal Credit Union, 
4814 N. Broad St., Philadel– 
phia. Pa. 

Для відома нашої rpo– 
мади подаємо інформації 
про працю Ліги за цей 
короткий час існування. Лі-

учнів кляси Оксани Бачнк, 
як також сценічна картина 
п.н. „Привіт весні", в якій 
головні ролі виконали: Н. 
Голіят, І. Мікода, Г. Мі-
хальцьо, Р. Грицин і кві-
точки — діти третьої кляси. 

Веселий настрій у дітей 
наводили виграші, а також 
буфет, про що подбали па-
ні Батьківського комітету. 

Марія Михайлів 

сисвій телевізійній станції у 
накрученні півгодинної 
програми — української 
відповіді на фільм ,,Голо-
кост". У зв'язку із дотепе-
рішньою відмовою центра-
лі НБіСі у Н ю Йорку дати 
українцям час на телевізії 
для спростування наклепів 
супроти українського наро-
ду, що мали місце у філь-
мі, Ліга зорганізувала по 
місцевих школах україно-
знавства масові висилки 
листів до президента цієї 
станції з апелем змінити 
своє становище, чейже на 
його станції мало, місце по-
ширення ненависти cynpo– 
тн українського народу. Лі-
га просить рівнож інші ук-
раїнські організації і окремі 
особи посилати листи або 
телефонувати у цій справі 
до НБіСі. (Адреса) центра-
лі НБіСі: Robert' Mulhol– 
land. President, NBC - ТУ, 
30 Rockefeller Plaza, New 
York. N.Y. 10020. 

Ліга також увійшла в 
контакт із філядсльфійсь-
кою шкільною р а д о ю , 
яка заініціювала програму 
про голокости у світовій 
істоії (які матеріялй є вже в 
стадії поширення по цілій 
Америці) в справі відсут-
ности згадки про інші го-
локости поза винищенням 
жидів під час Другої сві-
тової війни, а в першу . 
чергу замовчання українсь-
кого голокосту, який три-
вав протягом двох десяти-
річ і в якому знищено біль-
ше як два рази стільки ук-
раїнців, як жидів за час 
їхнього голокосту. 

Провід філядельфій-
ської Ліги надіється, що 
ліги проти знеславлювання 
українського імени nocra– 
нуть теж по інших укра-
їнських осередках і що зча-
сом ці ліги відповідно об'єд. 
наються. 

За тимчасову Управу фі-
лядельфійської Ліги проти 
знеславлювання украшсь-
кого імени 

Дзвінка Швед, голова, Ме-
лася Сарахман, скарбник, 

Ігор Мірчук, секретар 

t 'WfWUfWWflHt-viH'WH 
ІІАТЬКИ! Зв'яжіть замало 
,щ ваших дітей з шшстау-
тою, найбільшою й ианбам 
:чтшою Цкраінськок) нацШ-
.аїльною цстановою по:ні мс-
жамч батьківщини, якою г 
Український Народний Со-
ю:і, щоб Запевнити їм кращу 
пн,їчгність, в нашій громилі 
її вільному світі нового rei– 

' домого елена! 
14^t4MMMMHMMMt4?4H^4H^4 4-

ЧАС І ОСОБОВІСТЬ... 
(Закінчення зі cm. 2-ої) 

У пристрасті святій любови 
Малі клітинки ми спільнот. 
Гаряча кров народу крови, 
І кість від кості, з плоті плоть 
У пристрасті палкій любовхі. (стор. 48) 

4 
Мільйонів біль, збережений в сонетах. 
Сплине в завзяття завтрішніх бійців. 
Як воїн з болю станеться поетом, 
Поетів в воїнів замінить гнів. (стор. 111) 

ФІЛОСОФІЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ 
ПІДСУМОК НАРИСУ 

Спроба визначити на прикладі ліричної збірки поета 
стосунок його особовости до констеляції вартостей і до 
життєвої категорії часовости виявила, як принаймні 
авторові цієї статті здається; можливість та пожиточність 
підходу до поезії, як до посестри філософії. ,,Bcgriffc ohne 
Anschauungen sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind 
blind" казав колись великий Кант: Поняття, що у своїй 
абстракності справляють враження „порожніх", внпов-
нюються конкретним змістом щойно за д о п о м о г о ю 
поетичних зображень. Назверхність Поетичних зобра-
жень, проникнена зором думки - 'застосуванням до неї 
філософічних понять, виявляє щойно повноту та глибину 
своїх досягнень. Поезія і філософія бувають різними, але 
взаємно доповнюючими інтерпретаціями життя й світу, 
відкриваючи саме у своєму взаємопрониканні цілісність 
своїх змістів. 

Так, у нашому прикладі філософічно-антропологічної 
інтерпретації творчости В. Янова виявляється співдія 
філософічної антропологі ї та її посестри — поезії , 
виявляється в унаявненні і в уприступненні метафорично-
образовою, мовою поезії термінологічних, отже абстакт-
них, не наочних визначень філософічної антропології. У 
нашому випадку в ліриці В. Янова, виявляється мовою 
поезії проблематика змагання особовости із часовістю у 
пошуках безсмертя, згідно з трагічним записом поста 
Рільке: „Wo ist jjas BleibenT чи з докорінно глибинним 
висловленням св. Августина про ,,irrequietum cor hu– 
manum" - про „невтишне людське серце . 

REAL ESTATE 

9-кімн. дім, коло Сокнівкн -
533,000.00. 

f-кімн. дім, три акри землі -
S50.000.00. 

7і акрів землі, серед стсйтовс-
го лісу, гірський потік, 
асфальтова дорога, за агеп 
S750.O0. 

19 акрів землі, коло Союзівкн 
- S18.000.00. 

STEPHAN 0LEKS1W 
licensed Real Estate Broker 

Rock Haven Rd.. P.O. Box 348 
Kerhonkson, N.Y. 12446 

Tel. Kerhonkson (914) 626-7692 

near 

Коговз у поклоні Патріархові 
Коговз, HLH. (І.Д.). — до Тебе руки простягаєм" 

Українська католицька па-
рохія св. Петра fi Павла 
гідно вшанувала 86-ліття 
вароднн Блаженнішого Па-
тріярха, Иоснфа І. Місце-
вшй парох, о. мнтрат Воло-
днмир Андрушків, відпра-
внв 19-го лютого Службу 
Божу в наміренні ІІатріяр-
ха та виголосив відповідну 
до хвнлі проповідь. По ло-
лудні в 4 :ОО годині почала-
ся святочна академія в залі 
парохіяльної школи, що її 
заповнили парохіяни й гос-
ті з сусіднього Трой зі CBO-
їм парохом, о. крил. О. Во-
лянськнм. Церковний міша-
ннй хор-під проводом cec– 
трн Лаври відспівав „Отче 
наш", потім о. матрат В. 
Андрушків виголосив вступ 
не слово. Учень Ігор Кухар 
продекламував молитву за 
Патріярха, а хор і зібрані 
відспівали многолітта Па-
тріярхові. Дальше хор. npo– 
співав „Блажен муж" А. 
Гнатншнна. Пані 3 . Білас 
рецитувала поему Зої Когут 
„Рефлексії в Римі", ученн-
ця Таня Сосяк продек л яму-

1. 

пані У. Омецшська рецнту-
вала поему Р. Завадоввча 
„Обранець Провидіння". 
Ред. М. Галів з Ню Иорку 
прочитав змістовну допо-
відь про всебічну fi напо-
леглнву працю Патріярха 
протягом його 15 років по-
буту в Римі. Промовець 
підкреслив, що Керманич 
українського католицького 
церковного корабля — це 
людина великого формату. 
Тому 15 років цілий світ 
заговорив про Нього. Його 
непромннаючі заслуги в 
розбудові нашого церков^ 
ного жвття, поїздки по всіх 
країнах вільного снігу, де 
живуть українці, собор св. 
Софії, католицький універ' 
ентет, бібліотека, музей, 
церква св. Вакха й Сергій, 
українська парохія в Рамі 
— це милеві стовпи на дов-
гому шляху до обіцяної 
землі. Наш Патріярх — це 
символ боротьби за наші 
людські, релігійні й Haajo– 
нальні права. Молитвою за 
Патріярха закінчено ака-
демію. 

VISTA MARIA 
Craigsmore in Ulster County 

Ellenvi!le, N.Y. ' 
42 ROOM MANSlON 

on 40 acres (200 more acres available). 
needs extensive repairs, garage, pond, 

sensational view. J75.000. terms. 
JOHN J. REYR01DS, ІИС. 

505 Park Avenue. New York City 
(212)355-7000, 

1 В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛ 
і. ЧЛаиґФЛЬОРИДІ 

придбайте диіянгу під хату 
85x120 від 58,000 
100x110 на дві родини S 10.000 
НОВІ ХАТИ від 28,500 

СПІЛЬНІ ДОМИ 
„Ґapдe^^Гoмc,, 

Спальня, привітна кімната, 
кухня, їдальня, веранда, 
від S24.500 
2 спальні, пр. кімната, кухня, 
їдальня, 1!̂  лазнички, гараж, 
аі, 532,500 
В ціні включено ділянки, ЦСНТ-

ральне огрівання і охоло-
дження. 

SUNNYLAND REALTY 
Stephen Kowalchuk - Realtor 

855 N. Park Avt.. Apopka. Ra. 32703 
(305)886-3060 

FOR ENTERPR1S1NG GROUP, 
aprooved subdivision - trailer park -
airport - 50 x 200 ft cement block 
building - 2 ponds - iso!aded acreage. 
- sold in package deal or separately. Will 

sacriface. ^ 
SAM K. COHEN 

Kerhonkson. N.Y. 12446 
Call (914) 626-3381 

РІЗНЕ 

ОЧС one MKZ З О С 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
впровадив нову клясу забезпечення для дітей, 

а саме: 
МОЛОДЕЧУ 
ТЕРМІНОВУ 

ГРАМОТУ 

В А КА Ції 

ADIRONDACK PARK MOTEL AND 
HOUSEKEEPING COTTAGES 

P.O. Box 81 Bolton landing NY 12814 

Хто любить красу rip Адіронлак. ловити рибу чи плавати 
в чудовому озері Lake George або у великому басейні це 

все чнайдете 

ш УКРАЇНСЬКОМУ ВІДПОЧИНКОВОМУ РЕСОРТІ 
АНТОНЯКІВ, тел. (518) 644-9800 

ЧН може бути кращий дарунок для тв-
ших дітей, як грамота жлттіїоаого saoM– 
::счсиїїя Українського Народного Союзу? -

З ОДНОРАЗОВОЮ ВКЛАДКОЮ ТА АВТОМАТИЧНОЮ 
ЗМІНОЮ НА КЛЯСУ Р-65 З ДИВІДЕНДОЮ 

ВІК ВИДАЧІ: Від народження до 15-го року життя. 
СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 1.000 доларів термінового забезпечення до вігу 23-ох рогівта 

5.000 доляоів забезпечення в класі Р-65 опісля., 
ВКЛАДКИ: Одноразова вкладка 75.00 долярів при видачі грамоти без дальших вкладок, 

аж до віку 23 років. 
Відтак 75.00 долярів річно від 23-го року до річниці видачі грамоти найближчої до 
65-их уродит 

ГАРАНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Моь,аа набути 
додаткові грамоти забезпечення на суми не виші від Р-65 грамоти, без доказів стану 
здоров'я в такому часі: 
І. В річницю видачі грамоти у віці 25. 28, ЗІ, 34, 37 та 40 років; 
1 3 нагоди одруження забезпеченого (-ої); 
3. З нагоди народження дитини у забезпеченого (-ої); 
4. З нагоди законного адоптовання дитини забезпеченим. 
Загальна сума всіх цих додаткових грамот не може перевищити п'ятикратної суми 
основної грамоти в клясі Р-65, тобто 25.000 долярів. 

ЗВОРОТНІ ВАРТОСТІ: Грамота мас наступні зворотні вартості до вибору, а саме rpo– 
шові звороти, частинно виплачене забезпечення і безплатне продовження. 

ПОЗИЧКИ: На бажання забезпеченого може бути уділена йому позичка на підклад 
грамоти. 

ДИВІДЕНДИ: Ця грамота гарантує виплату дивіденди починаючи від 25-го року життя. 
Всіх заінтересованих в справі набуття і ього нового і над-
івичайно^орисного роду забезпечення для дітей і молоді, npo– 
ситься за інформаціями звертатися до місцевих секретарів 
УНСоюзу. або безпосередньо до Головної Канцелярії УНСоюзу^ 

в Джерзі Ситі. 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
ЗО Montgomery Street ” 3rd Floor m Jersey City. NJ. 07302 

Tel.: (201) 451-2200 a New York tel.: (212) 227-5250 

awe ОЛ9Є? З О С ?ttc one зіве one :мвс 

Шукаю в Ню Йорку 
ПАРТНЕРА 

з яким хотів би вннаймнтн по-
мешкання, з двома спальнями, 
в районі української „Самопо-
мочГ, між 6-Ю вул. та 1-ою і 

3-ою Авенямн. 
Мешкання мас бути не вище -
одні сходи догори, якщо не 
мас елевейтора, а може хто 
одинокий мас таке мешкання з 
двома спальнями в цьому ра-
йоні, то я з охотою стану 
співмешканцем. Про все інше 
домовимось при зустрічі. 
Дзвонити 674-3930 1 спитати 
Радолнцького, або в „Самопо-
мочГ дати п-ні Канюці свос 
прізвище та місце і час 

зустрічі. 

KWWWWlWWlWtfWvMWMWWWHl 

Бучачг І 
Вуначчина 

Історнчно-мемуарнип збірнях. 
Книжка у твердій коралевій 
обгортці із золотими буквами, 
роботи мнетця ЯКОВА ГНІЗ-
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок з 

калою. 
Ціна ^25.00 -f Ц.00 пересилка 

S V O B O D A 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, NJ . 07808 

WWWWWWWMWWWWW 

FUNERAL D1RECT0RS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
5TCP. І ІОГРЕБНІІК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТИШТВРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYH ft LYTWYH 
UKRA1NAN 

FUNERAL DKECTORS 
AJR CONDlTlON ED 

Обслуга ЩІІРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Вавяд 
Бруку 1 перенесенням Тлін-

;;нх Останків з різних 
країн світу. 

801 Sprlngfied Avenue 
N.J. 

ESsex 


